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»إن ابنيي هيذا سييد، وعسيى اهلل أن يبقييه حتيى يصلح بيني فئتيني عظيمتني من 
املسلمني«

ُروَي عن 16 صحابيًا ، وسئل عنه اإلمام أمحد فقال: صحيح

 وأورده احلاكم يف املستدرك وقال: هذا حديث قد صح من أوجه كثرية

»إن ابنيي – يعنيي احلسيني – ُيقتل بيأرض ُيقال هلا كربالء فمن شيهد منكم ذلك 
فلينيره« ، ويف روايية: »أال وإن جربيل عليه السيالم قد أخربين بيأن أمتي تقتل 

ولدي احلسني بأرض ي كربالء ي أال فلعنة اهلل عىل قاتله وخاذله آخر الدهر«

الفتوح البن أعثم الكويف صي )326( 
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ذكر املناوي يف طبقاته أن سييدنا احلسين v قال لرجل ممن يغلو فيهم: )أحبونا هلل 
فإن أطعنا اهلل فأجيبونا، وإن عصيناه فأبغضونا قال الرجل: إنكم قرابة رسول اهلل 
ى وأهيل بيتيه! فقال: وحيكيم، لو كان اهلل نافعا بقرابة منيه بغري عمل نفع بذلك 
مين هو أقرب إليه منيا )أباه وأمه(، واهلل إين ألخياف أن يضاعف اهلل للعايص منا 

العذاب ضعفني، وأرجو أن يؤتى املحسن منا أجره مرتني(

ومن دعاء اإلمام احلسيني يوم كربالء: )اللهم أمسيك عنهم قطر السامء، وامنعهم 
بيركات األرض، اللهم فإن متعتهم إىل حني ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، 

وال ترض عنهم الوالة أبدا، فإهنم دعونا لينرونا، فعدوا علينا فقتلونا( اهي

الطبقات الكربى للمناوي )139/1( راجع حاشية رجال أهل البيت صي )644(
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»يف كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين حتريف الضالني، 
وانتحيال املبطليني وتأويل اجلاهليني، أال وإن أئمتكم وفدكيم إىل اهلل فانظروا من 

تعزون«.
الصواعق املحرقة ص)148(
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ء �ل�أ��ه��دا ا

إىل فيروع آل البيت األطهار من أحفاد وأسيباط ذراري اإلمامني العلمني سييدي أيب 
.n حممد احلسن، وسيدي أيب عبد اهلل احلسني

وإىل بقية آل البيت يف املعنى العام من بني هاشم وبني عبد املطلب

ثم إىل كافة املنتمني إىل ديانة اإلسالم ممن يرقبون اهلل يف آل بيت حممد ى.

هاكم مجيعًا مدرسة أبوية نبوية رشعية غرست عىل عهد رسول اهلل باملحبة

ومجعت قلوب األشتات عىل قاسم التعلق باألحبة

 وأثمرت عرب التاريخ املتحول بني الغلو واجلفاء حمّبا صادقًا

 ومبغضًا منافقًا

 )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(   ]البقرة:148[.
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�����ي �ل�������ل� �ن ا �ن��ا
احلمد هلل وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى، والصالة والسالم عىل نبيه املصطفى 
حممد بن عبد اهلل الرسول املقتفى، وعىل آله وأصحابه الكرام أهل الصدق والوفا، وعىل 

التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

)وبعيد( فالذي نعلمه من أمير هذا الدين أنه دين السيالمة، وأن املبّلغ األكرم والنبي 
األفخم ى دعا إىل منهج السيالم والسيالمة، وكان مثاالً هلام وأسوة وقدوة، وحرص 
ى عيىل أمته كي يورثها العمل بالسيالم والسيالمة يف كل أحواهليا، وبذل ألجل ذلك 
جهيده ووقته بعيون اهلل وتوفيقه حتى ظهرت ثمرات قوله وفعليه وتقريره علاًم رشعيًا، 
كام ظهرت مواقفه وأرسار أحواله دالالت وبشارات وإشارات متيز بني احلق والباطل، 
واألمانية واخليانة، والسيالمة والندامة، وكانيت األوعية املباركة مكانيًا رشيفًا ومرشفًا 
هليذه الوراثة النقيية الطاهرة، ومنها أوعيية آل البيت األطهار، الذيين خصهم اهلل تعاىل 

بالذكر يف كتابه بقوليه: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک(]األحزاب:33[.

وموضوعنا هنا دراسة املواقف النصّية الثابتة يف مظاهّنا الرشعية عن اإلمامني العلمني 
اإلمام احلسين واإلمام احلسيني، باعتبارمها مثاالً للسيالم والسيالمة، يف تاريخ حياهتام 
احلافل باملواقف والدالالت، بام يتالءم مع مقامهام السامي ورشفهام اإليامين اإلسالمي، 
عىل طريق األئمة العدول املتلقني علمهم ومواقفهم بسيندها املتصل إىل الرسيول ى، 
حيث إّن هذا السيند املتصل بصاحب الرسيالة، واملواقف املرتبطة برشف العدالة جيعل 
من سيلوك السيبطني يف كل مرحلة وعر منهجًا لالهتداء واالقتيداء، بعيدًا عن اهلرج 

واملرج واالستعداء، و عن بث ُروح الفرقة والعداء.

فقيراءة التارييخ أمانة، واالسيتدالل باملواقيف األبوية اهتيداء وديانة، وقيد اختّل يف 
بعيض مراحل التاريخ مقياس القراءة ومنهج االسيتدالل ليصبح االسيتدالل بمواقف 
األئمة حجة لالنتقام والتشفي، وأسلوبًا علميًا وعمليًا لعلة املنافسة والتحريش بني كتل 

الراع املرتبطة باحلوادث والتحوالت املرحلية.
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وبيام أننا نكتيوي بنريان الراع الطائفيي والطبقي واالعتقادي والسييايس الناخر يف 
جسيدنا اإلسيالمي املعلول، فاحليل األدنى ملعاجلة املشيكلة التارخيية إعيادة القراءة من 

واقع النصوص ال من واقع احلوادث وثمراهتا.

وإعيادة القراءة هبذه اآللية مرشوطة بالنظير يف جزئية رشعية من أجزاء أركان الدين، 
وهيي فقه املتغريات، املحصور يف الركن الرابع من أركان الدين)1( ، وبه ال بغريه تدرس 
العالقة بني قراءة التاريخ مربوطًا بالنصوص النبوية أو النصوص األبوية املؤكدة.. بعيدًا 
عين جمريات احليوادث التارخيية وما يرتتب عليها من مواقيف ورصاعات ومكايدات، 
تنيزع بالعليامء قبل الدمهياء إىل الوقوع يف التصيورات الذاتية واالسيتنتاجات العقالنية 

القارصة.

وألجل اخلروج من هذه األزمة كام سيبق ذكره اعتمدنا يف هذه الدراسة ما علمناه من 
فقه العالمات وعلم املتغريات، اخلاص بدراسية أحاديث عالمات السياعة، وما يرتبط 
هبا من فقه األحاديث االستباقية لقراءة األزمنة واألمكنة والشخوص، وعدالة العدول 

وسالمة محلة منهج العلم واحلكم من أي قادح مثبت منقول.

وال شيك أن اإلمامني العلمني سيادتنا اإلمام احلسين واإلمام احلسيني مهيا ثمرة من 
ة،  ثميرات النبيوة، ترّشف هبام منهج األبوة، وتيقن هبام سيالمة ارتباط النبيوة بأهل الفتوَّ
فهيام املثال األسيمى حلفيظ الدين والعيرض واملال وصون الشيعوب عن إشياعة الذم 
وإسياحة الدم، ألهنام أخذا علم السالم والسيالمة من معدنه، واستخلصا أدب املعاملة 
من مكمنه، وهبام وبأمثاهلام من سادة النمط األوسط حفظ اهلل الرشيعة والعقيدة ومراتب 
السيلوك، حيث مل يرتكسيا يف مغاميرات اإلفراط وال التفرييط، ومل جينحا يف حياهتام إىل 
الغلو أو اجلفاء أو التخبط أو التخليط، وكفى بسريهتام النقية حجة، وبمواقفهام العلمية 

والعملية حمجة، ملن )ڤ ڤ ڤ ڤ(   .

وهأنذا يف بحثي املتواضع أبدأ مستعينًا باهلل سبحانه وتعاىل راجيًا منه التوفيق واهلداية 

)1( هيذا العلم مجموع في )فقه التحوالت( الخاص بدراسية العلم بعالمات السياعة 

الحاويية عليى تجديد فقيه لغة الدعوة إلى الله اسيتنادًا على ميا أخبر عنه ى من 
النصوص االستباقية لألحداث قبل وقوعها..
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وحسن الرعاية يف كل حال.. آمني

املؤلف
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نافذُة األمان يف تنشئة األجيال الصاحلة هي سالمة الرتبية األوىل، وهناية مطاف الفرد 
واجلامعة يف معركة احلياة ما تعّوده يف مرحلة التنشئة غالبًا، وضابط التنشئة أدب الديانة 
يف األبوين كام أن ضابط النهاية أمر خيّص القضاء والقدر فيام يعرف بعلم السوابق وعلم 

اخلواتيم وأمرمها عند اهلل.

وقيد مجع اهلل سيبحانه وتعياىل لإلماميني العلمني رشوط التنشيئة الصاحلية باألبوين 
وباجلّد املخصوص بالرسيالة، كام مُجع هلام سيالمة السيابقة وسيالمة اخلامتة املفضية بال 

شك إىل سالمة العاقبة يف اآلخرة.

وهبذا تكون الدراسية قائمة عىل عمق معرفتنا لإلمامني العلمني من خالل مدلوالت 
علمّي السيوابق واخلواتيم من جهة، إضافة إىل التعرف عىل مواقفهام الناجتة عن سيالمة 
الرتبية وسيالمة مصادرها، وهبذا التميُّز ُتْسيَتْبَعْد املشاهبُة بينهام وبني من حيتج بمواقفهام 
عيىل ثائرة اإلفيراط والتفريط لدى أتباعهام وشييعتهام وحمبيهام، وهذه مسيألة دقيقة كل 
الدقة، شيأهنا شيأن املتناولني رشوط االستدالل بسيلوكيهام، من طرف الُغالة املفرطني 
يف ادِّعياء املحبية ليخرجا املحبوبية عن مقامها الرشعيي، واجلَُفاة احلاملني صفة البغض 

والعداوة باالستنقاص ملراتبهام وخصوصياهتام املتميزة.

وتطل بنا )نافذة األمان( عىل شخصيتني من نموذج خاص ترتقي فوق مستوى تربية 
اخلواص بني كل عام وخاص.

واالعيرتاض امُلْفيرَتَض مين البعيض إن وجد عىل ما نقوليه هنا عين اإلمامني يندرج 
بالبدهية إىل ما هو مألوف لنا ولغرينا يف ميدان معركة التعليل والتحليل، من قراء أركان 
الديين الثالثية، إن متت القراءة بسيالم وموضوعيية دون الركن الرابع )وتلك شنشينة 
أعرفهيا من أخزم(، والبناء للمجهول يف العبارات األوىل من البناء للمعلوم تفاديًا ملا ال 

نحتاجه يف دراستنا املوضوعية عن اإلمامني العلمني.

فام بالك إن كان االعرتاض من َأْلِسنَة العقالنيني املصابني بداء األمم؟! وهم يف عرنا 
يئوا وتعلميوا وخترجوا وبيارشوا صفة الفيك والرتكيب  قيوٌم ُكُثر، ولدوا ونشيأوا وُنشِّ
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بآلييات العلامنيية أو العلمنية أو العوملة املعيارصة، وهم من وجهة نظير فقه التحوالت 
معيذورون باعتبيار ما فقهوه واسيتوعبوه، ودرسيوه، وميا اختلط يف دمائهيم وعقوهلم 

وقلوهبيم مين العلوم الظنيية العقالنية، قيال تعياىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ(   ]النجم:30-28[.
وبرغم أن اآليات الكريامت تشري إىل اإلعراض عن مثل هؤالء فإن نداء الفطرة األزلية 
يدعوا املستبر أيضًا إىل التذكري والتبشري، اقتداء بالبشري النذير، لتقام احلجة عىل العقل 

اإلنسياين بوارد الفطرة اإليامين، فلعل وعسى: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ(   ]املائدة:41[

نسأل اهلل السالمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن...
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كان مولد سيدنا احلسن v يف مدينة الرسول ى يف شهر رمضان سنة ثالثة من 
اهلجرة النبوية املباركة.

كام كان مولد سييدنا احلسيني v أيضًا باملدينة املنورة يف شيهر شيعبان من السينة 
الرابعة من هجرة جده املصطفى ى، ومل يكن بينه وبني أخيه احلسن إال طهر واحد.

قال عكرمة: ملا ولدت فاطمة احلسن أتت به النبي ى فسامه حسنًا، فلام ولدت حسينا 
أتت به النبي ى فقال: »هذا أحسن من هذا، فشق له من اسمه، وقال هذا حسني«)1(

قال املفضل: إن اهلل تعاىل حجب اسيم احلسين واحلسيني حتى سيّمى هبام النبي ى  
)ابنيه احلسين واحلسيني()2(، ويف رواية جاء عيل بعد والدة احلسين v فقال رسول 
اهلل ى:»ميا سيميته ييا عيل؟ قال سيميته جعفر يا رسيول اهلل، فقال: ال ولكن حسين 

وبعده حسني، وأنت أبو احلسن واحلسني«)3(.

 v أذن النبيى يف أذنيه بالصالة، فقد جاء عن أيب رافع v وملا ولد احلسن
»أن النبيي ى أذن يف أذن احلسين بالصيالة حيني وليد« ، وكذلك فعل باحلسيني عند 
والدتيه، وعيّق عنهام ى يوم سيابعهام وحنكهام وتفيل بريقه يف أفواههيام، وأمر بحلق 
رأس كل منهام، وتصدق بوزن شعرمها فضة، وكان ى يعوذمها بكلامت اهلل التامة من 

كل شيطان وهامة، ومن كل عني الّمة. اهي

وكانت نشيأهتام يف رعاية وحجر ونظر رسيول اهلل ى غدوًا وعشييا، منذ أن كانا يف 
املهد إىل أن أضحيا فتيان يسيعيان، بل كان ى يأخذمها معه إذا خرج يف بعض شيؤونه 
جيعل أحدمها أمامه عىل البغلة، واآلخر خلفه، فعن سلمة بن األكوع v قال: »لقد 
قدت بنبّي اهلل ى، واحلسـن واحلسني بغلته الشـهباء، حتى أدخلتهم حجرة النبي ى  

)1( مختصر تاريخ دمشق )7/ 117( 
)2()(تهذيب األسماء واللغات )158/1( 

)3( اإلصابة )331/4( 
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هذا قدامه وهذا خلفه«)1(

وكان احلسين v أشيبه برسيول اهلل ى من شعر رأسيه إىل رسته، وكان احلسني 
v أشيبه برسيول اهلل ى من لدن قدميه إىل رسته، اقتسيام شيبهه إلخ«)2(، وأخرج 
الرتمذي عن سييدنا عيل v بلفظ: »احلسين أشبه برسول اهلل ى ما بني الصدر إىل 

الرأس، واحلسني أشبه برسول اهلل ى ما كان أسفل من ذلك.

 v وكان ى يقبل سبطيه ويضمهام إليه، ويشمهام، وجاء عن أيب أيوب األنصاري
قال: )دخلت عىل رسول اهلل ى واحلسن واحلسني يلعبان بني يديه، ويف حجره، فقلت 
يا رسيول اهلل أحتبهيام؟ قال: »وكيف ال أحبهـام ومها رحيانتي من الدنيا أشـمهام«)3( اهي، 
وسئل رسول اهلل ى أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: »احلسن واحلسني«، قال : وكان 

يقول لفاطمة »ادعي إيّل ابنّي«، فيشمهام ويضمهام إليه.)4( اهي

وُحِفَظ عن سييدنا احلسيني v قوله: سيمعت جدي رسيول اهلل ى  يقول: »ال 
تسـبوا أبـا بكر وعمر فإهنام سـيدا كهـول أهل اجلنة مـن األولني واآلخريـن، إال النبيني 
واملرسـلني، وال تسـبوا احلسـن واحلسـني، فإهنام سـيدا شـباب أهـل اجلنة مـن األولني 
واآلخرين، وال تسـبوا عليًا، فإنه من سـب عليًا فقد سـبني، ومن سـبني فقد سـب اهلل، 
ومن سـب اهلل عذبـه اهلل«)5( اهي ويف حديث الرتمذي خمترًا)6( أن النبي اعتنق احلسيني 
فقبليه وقيال: »حسـني مني وأنـا منه، أحب اهلل من أحبُه احلسـن واحلسـني سـبطان من 
األسـباط«، وعن زيد بن أرقم v قال: كنت عند ى جالسيا، فمرت فاطمة  
وهي خارجة من بيتها إىل حجرة نبي اهلل ى  ومعها ابناها )احلسين واحلسني( وعيل يف 
آثارهيم، فنظر النبي ى  إليهم وقال: »من أحب هؤالء فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد 

)1( أخرجه مسلم 
)2( مختصر تاريخ دمشق )117/7(.

)3( المصدر السابق )118/7(.
)4( تحفة األحوذي )276/10( حديث رقم )3861(.

)5()(مختصر تاريخ دمشق)118/7(. 
)6( انظر تحفة األحوذي )276/10( برقم )3861(.
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أبغضني«)1( ، وعن أيب هريرة v قال: »كان رسول اهلل ى  يصيل فإذا سجد ركب 
احلسن واحلسني عىل ظهره، فإذا رفع رأسه أخذمها بيده أخذًا رقيقا، فوضع أحدمها عىل 
فخذه، واآلخر يف حجره، فقلت: يا رسيول اهلل، اذهب هبام إىل أمهام، قال: »ال، فربقت 
برقـة، فقال احلقا بأمكام« فلم ييزاال يف ضوء تلك الربقة حتى حلقا بأمهام()2(، وروى أبو 
هريرة ريض اهلل عنه )كان احلسن واحلسني يصطرعان بني يدي رسول اهلل ى  ورسول 
اهللى يقول: »هّي حسـن« قالت فاطمة: ملا تقول )هّي حسن(؟ قال: »إن جربيل 

يقول هّي حسني«)3(.

وعن سلامن v قال: قال النبي اهلل ى »احلسن واحلسني من أحبهام أحببته، ومن 
أحببته أحبه اهلل،ومن أحبه اهلل أدخله جنات النعيم، ومن أبغضهام أو بغى عليهام أبغضته، 

ومن أبغضته  أبغضه اهلل، ومن أبغض اهلل أدخله نار جهنم، وله عذاب مقيم«)4( اهي

وعين جابير بن عبد اهلل األنصاري v: أن رسيول اهللى قال لعيل بن أيب طالب 
موصيًا إياه بسيبطيه: »سـالم عليك أبا الرحيانتني أوصيك برحيانتي من الدنيا«)5( ،وجاء 
يف »زاد املعاد«)190/1( )وكان النبي ى إذا عرض له يف خطبته عارض، اشيتغل به، 
ثيم رجع إىل خطبته، وكان خيطب فجاء احلسين واحلسيني يعُثيران يف قميصني أمحرين، 

فقطيع النبيي ى  كالمه فنزل فحملهام، ثم عاد إىل منربه، ثم قال: »صدق اهلل العظيم« 
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(   ]األنفيال:28[ رأيـت هذان يعثران يف 

قميصهام، فلم أصرب حتى قطعت كالمي فحملتهام«.

وأخيرج البزار عن عبد اهلل بن مسيعود v أن النبي ى قال للحسين واحلسيني 
ريض اهلل عنهيام: »اللهـم إين أحبهـام فأحبهام، ومن أحبهام فقد أحّبنـي«، وعن أيب هريرة 

)1( مختصر تاريخ دمشق )121-120/7(.
)2(  مختصر تاريخ دمشق )121/7(

)3( أسد الغابة )497/1( 
)4( مختصر تاريخ دمشق )121/7(

)5( مختصير تاريخ دمشيق )123/7( والريحيان والريحانة الرزق والراحة، ويسيمى الولد ريحانة 
لذلك اهي
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بلفيظ: »اللهـم إين أحبهـام فأحبهـام«، وأخرجه النسيائي وابن حبان عن أسيامة بن زيد 
ريض اهلل عنهام وزاد يف آخره »واحب من حيبهام« ويف أوله »هذان أبناي وأبناء بنتي«اهي 
وأخيرج الرتميذي عن حذيفة بن اليامن أن رسيول اهلل ى  قال يف حديث مطول وفيه: 
»ان هذا ملك مل ينزل األرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عيّل، ويبرشين بأن 

فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة«.

وتعد هذه البشيارات واألوصاف العالية جزء من فقه األحاديث اإلسيتباقية التي ترد 
عىل لسان النبي ى  حاملة فقه احلصانة، وضامن لسالمة السابقة وسالمة اخلامتة.
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أطليق هيذا التعرييف عيىل املقصوديين باآليية الكريمية: )  ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک(   ]األحزاب:33[.

روى ابين حبيان بسيند صحيح عين واثلة بن األسيقع v قال: سيألت عن عيل 
v يف منزليه فقييل يل ذهيب ييأيت برسيول اهلل ى إذ جياء فدخل رسيول اهلل ى 
ودخلت فجلس رسيول اهلل ى عىل الفراش وأجلس فاطمة ريض اهلل عنها عن يمينه، 

وعليا عن يسياره، وحسنًا وحسينًا بني يديه وقال: )  ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک( »اللهم هؤالء أهيل«، قال واثلة فقلت من ناحية 
البييت، وأنا يارسيول اهلل من أهلك قال: »وأنت من أهـيل« قال واثلة: إهنا ملن أرجى ما 

أرجتي«)1(.

وروى الرتمذي وغريه من حديث عمر بن أيب سلمة ربيب النبيى قال: نزلت هذه 
اآليية عيىل النبيي ى: )  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک( يف بيت أم سيلمة زوج النبي ى فدعا النبي ى فاطمة وحسينًا وحسيينًا 
فجّللهيم بكسياء، وعيل خليف ظهره، فجّلله بكسياء ثم قيال» اللهم هـؤالء أهل بيتي 
فاذهـب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا« قالت أم سيلمة، وأنا معهيم  يا نبي اهلل؟ قال: 

»أنِت عىل مكانك، وأنِت  عىل خري«.

وروى مسلم وغريه من حديث السيدة عائشة ريض اهلل عنها قالت: خرج النبي ى  
غداة وعليه ِمرط مرّحل، من شيعر أسيود فجاء احلسن بن عيل فأدخله، ثم جاء احلسني 

فدخيل معيه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عييل فأدخله ثم قال: )  ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( .

وبتعني مسمى أهل الكساء n حتدد مفهوم آل البيت اخلصوص دون معنى آل 

)1( رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي بألفاظ متقاربة
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البيت العموم ممن يعرفون ببني هاشم وبني عبد املطلب، ويؤيد هذا التخصيص حديث 
املباهلة فيام ورد من معنى قوله تعاىل: )ى ائ ائ ەئ(   ]آل عمران:61[، فقد 
روى الواحدي من طريق احلسن البري رمحه اهلل تعاىل قال: جاء راهبا نجران إىل النبي 
ى فقال هلام رسول اهلل ى: »أسلام تسلام« فقاال قد أسلمنا قبلك فقال كذبتام يمنعكام 
من اإلسالم ثالث: »سجودكام للصليب، وقولكام اختذ اهلل ولد، ورشبكام اخلمر« فقاال: 

ميا تقيول يف عيسيى ؟ قال فسيكت النبيى ونيزل القيرآن: )ں ں ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(   ]آل عميران:58-61[ فدعا 
رسيول اهلل ى إىل املالعنة، قال وجاء باحلسين واحلسيني وفاطمة وأهله وولده عليهم 
السالم، قال فلام خرجا من عنده أي السيد والعاقب من وفد نجران قال أحدمها لآلخر 
أقيرر باجلزيية وال تالعنة، فأقّر باجلزية، قال فرجعا فقياال نقّر باجلزية وال نالعنك فأقرا 

باجلزية«.

ويف هذا احلديث ثبوت  البنّوة للحسين واحلسيني ريض اهلل عنهيام من أبوة النبي ى 
يف قوله: )ى ائ ائ ەئ(   وفيه رشف اآلل املخصوصني بمسيمى آل الكسياء 

ومتيزهم بالقرب املقرب من رسول اهلل ى  دون غريهم.

ومثله حديث »دير ُخم« املروي يف صحيح مسلم من طريق يزيد بن حيان عن زيد بن 
أرقيم n أمجعني قال: قام رسيول اهلل ى يومًا فينيا خطيبًا بامء يدعى مخًا بني مكة 
واملدينية، فحمد اهلل وأثنى عليه، ووعيظ وذكر ثم قال: » أما بعد أال أهيا الناس، فإنام أنا 
برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلني، أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى 

والنور، فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به«

فحيث عيىل كتياب اهلل ورغب فييه، ثم قيال: »وأهل بيتيي أذكركم اهلل يف أهيل بيتي، 
أذكركيم اهلل يف أهل بيتيي« فقال له حصني ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نسياؤه من أهل 
بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال من هم قال آل 
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عيل، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، قال كل هؤالء حرم الصدقة؟ قال: نعم« اهي

وأخرج الطحاوي رمحه اهلل تعاىل  يف رشح مشكل اآلثار من طريق إبراهيم بن مرزوق، 
قيال: حدثنيا أبو عامر العقدي، قال حدثنا كثري بين زيد، عن حممد بن عيل، عن أبيه عن 
عيل v، أن النبي ى حرض الشيجرة بخم فخرج آخذًا بيد عيل v، فقال: »يا 
أهيا الناس ألسـتم تشـهدون أن اهلل عز وجل ربكم قالوا بىل، قال ألسـتم تشهدون أن اهلل 
ورسوله أوىل يكم من أنفسكم، وأن اهلل عز وجل ورسوله مولياكم قالوا بىل قال: »فمن 
كنـت مـواله فإن هذا مواله« أو قال: »فإن عليًا مواله« شيك ابن ميرزوق أين قد تركت 

فيكم ما أن أخذتم به، لن تضلوا كتاب اهلل سببه بأيدكم، وأهل بيتي«.

وهيذا احلدييث ومثله مين األحادييث الرشيفة أبرزت تفيرد الوصيف الرشعي آلل 
البيت، ومكانتهم يف اإلسيالم، ومقامهم بني األشيباه واألمثال، وما جيب هلم من املحبة 
والوالء والتكرمة والتقدمة واإلجالل، وهو األمر الذي نزع بأقوام إىل الغلّو واإلفراط، 
ونيزع بأقوام إىل اجلفياء والتفريط وخرجت القضية بني الطرفيني عن وظيفتها الرشعية 
إىل اإلثارات والنعرات الطبعّية بدًءا باشياعة الذم وهناية باساحة الدم، وَجَلَب الشيطان 
الرجيم بخيله ورِجله ووّسع دائرة البغضاء واحلسد بني املصلني بام سامه النبي »املنافسة 
والتحريش« ومها من وسيائل الشيطان يف إشاعة الفرقة والراع حتى صارت املنافسة 
والتحرييش منهجيية معرفية وثقافة فئيات وأحزاب ومجاعيات يأكلون هبيام ويرشبون 

فون الكلم عن مواضعه طوعًا وكرهًا. وحيرِّ

ولبعيض العلامء فهم دقيق حول مسيألة احلكم والسيلطان يف آل البيت، وهل يصلح 
هلم ذلك يف كل زمان.

كتب الشييخ سيعيد النوريس يف كتابه ذو الفقار مفرتضًا السيؤال التايل ملاذا مل تسيتقر 
اخلالفة يف آل البيت وعلاًم أهنم كانوا أحق هبا؟ وأجاب أن سلطة الدنيا خداعة بينام أهل 
البيت مكلفون باحلفاظ عىل حقائق اإلسيالم وأحكام القرآن، وينبغي ملن يسيتلم زمام 
اخلالفية أال تغره الدنييا كأن يكون معصومًا كالنبي، أو أن يكيون عظيم التقوى، عظيم 
الزهيد كاخللفاء الراشيدين وعمر بين عبد العزييز واملهدي العبايس لئال يغرت، فسيلطة 
الدنييا ال تصيح آلل البيت، إذ تنسييهم وظيفتهم األسياس، وهي املحافظية عىل الدين 
وخدمية اإلسيالم )وخالفة الدول التي قامت باسيم آل البييت ( كل منهم غدت حجة 
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عىل أن سيلطة الدنيا ال تصلح آلل البيت، بينام نراهم متى ما تركوا السيلطة، فقد سيعوا 
سعيًا حثيثًا وبذلوا جهدًا منقطع النظري يف خدمة اإلسالم ورفع راية القرآن.

فإن شيئت تأمل يف األقطاب الذين َأَتْو من سياللة احلسن v  وال سيام األقطاب 
األربعية وبخاصة الشييخ الكيالين، وإن شيئت فتأمل يف األئمة الذين جاؤا من سياللة 
احلسيني v وال سييام زيين العابديين وجعفر الصيادق وأمثاهلم، فيكل هؤالء قد 
أصبيح بمثابية مهدي معنيوي، بددوا الظليم والظليامت املعنوية بنرشهم أنيوار القرآن 

وحقائق اإليامن، وأثبتوا حقًا أهنم وآرثو جدهم األجمد ى اهي

قلت: ويؤد هذا املنحى ما فعله مجلة من آل البيت ممن جتاوز مشيكلة احلكم واملطالبة 
بيه، ونحيا إىل خدمة العليم والدعيوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسينة كأئمة آل البيت 
احلسينيني واحلسيينيني  بحرضميوت وغريمها حتى َمينَّ اهلل بربكتهم وحسين أخالقهم 
بنرش اإلسالم يف كثري من أصقاع املعمورة، والفهم املشار إليه ال يتعدى الرأي املستفاد، 
وليس األخذ به قطعي احلكم حتى ال يصنف موضوعنا تصنيف التحريش أو املنافسية 
اجلاريية بيني األطيراف، إذ نحين حريصيون كل احلرص عىل األخذ حسيب املسيتطاع 
بمنهيج النميط األوسيط الذيين نرتجم هليم ونعتمد النصيوص األساسيية يف وصفهم 
وتعلييل رشف مواقفهم ونتجنب ما اسيتطعنا علة اإلفراط أو علية التفريط املبثوثة عىل 
األلسنة واألجهزة وركام املؤلفات واحلوايش والرسائل فالنظر فيها نظر إىل ركام تاريخ 

وحوادث ومتناقضات.

أميا النظر يف النيص النبوي والنص األبوي املعتمد فديانية وحفظ أمانة، وارتفاع عن 
حضييض النفيوس وأغراض اليذوات وهذا ميا يكفله لألمة قيراءة الثوابيت الرشعية 
مقرونة بعلم املتغريات فنحن عرفنا سلفًا بدراسة )فقه التحوالت( ذلكم الفقه الرشعي 
القائيم عيىل رباعيية أركان الديين... إسيالم وإيامن وإحسيان وعلم بعالمات السياعة 
ومتغرياهتا، وقد كان آلل البيت بدًءا بأهل الكسياء ويف مقدمتهم السييدة البتول فاطمة 
الزهراء وبعلها اإلمام الغالب وولديه احلسين واحلسني n الباع الواسع والفهم 
الشاسع والقول القاطع املانع اجلامع، ويف هذا العلم يقول اإلمام عيل v :سلوين 
قبيل أن تفقدوين، فواهلل ال تسيألوين عن فئة خرجت تقاتيل مئة أو هتدي مئة إال أنبأتكم 
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بسائقها وقائدها وناعقها ما بينكم وبني قيام الساعة(.)1(

وقيد مييز النبي ى كاًل من الشيخصيتني الكريمتني بام يناسيبها مين اخلصائص بدًء 
بالشيبه لرسيول اهلل ى، وهناية بالسييادة هلام يف الدنيا واآلخرة، وهبذا التميز برزت يف 

حميط احلياة العلمية والعملية ما يعرب عن هذا املعنى.

فقيد كان سييدنا احلسين v جييب بعض السيائلني عن تفسيري كلمية من كلامت 
القرآن إجابة شيافية، ومن ذلك أن رجاًل سيأله من )الناس( يف قوله تعاىل: )ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ(   ]النير:2[ فقيال احلسين نحين الناس 
وأشيياعنا أشيباه الناس، وأعداؤنا النسناس، فقبَّله سييدنا عيل v بني عينيه وقال: 

)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(   ]األنعام:124[)2(اهي.

وجاء رجل إىل اإلمام احلسين v وقال: ) إن الناس يزعمون أن فيك تيهًا( فقال 
اإلمام احلسين v: )ليس بتيه ولكن عزة، فإن العّز الذي ال ذل معه والغنى الذي 

ال فقر معه وتال هذه اآلية: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ(   ]املنافقون:8[.

كام فرس اإلمام احلسين v قوله تعاىل: )پ پ ڀ(   ]الربوج:3[ من 
سيورة الربوج فقال: الشياهد حممد، واملشيهود يوم القيامة، وقد وافقه هبذا التفسري ابن 

عباس ريض اهلل عنهام، ومواله عكرمة()3( اهي

وله يف تفسيري قوليه تعياىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک(   ]ق:40[ قال 
v أدبار السجود الركعتان بعد املغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر()4(اهي 
حى:11[، قيال : إذا أصبت  ، وليه يف قوله تعياىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(   ]الضُّ

)1( الفتن لنعيم بن حماد ص )20(، وشرح البالغة )286/2(. 
)2( تفسير الرازي )144/32(.

)3( تفسير بن عطية )ص1963(.
)4( تفسير الطبري )52/17(.



»سالمة الدارين« نسخة قيد التعديل واملراجعة ، ربيع األول 1434 هـ

خيريًا، أو عمليت خريًا فحدث به الثقة من إخوانك()1(اهيي ، وكان هلذا التميز يف الفهم 
والعلم مندوحة التميز يف السيلوك واملواقف.. قال عمري بن إسيحاق: )ما تكلم عندي 
أحد كان أحب إيلَّ إذا تكلم أالّ يسكت، من احلسن بن عيل، ما سمعت عنه كلمة فحش 
قيط إال ميرة كان بينه وبيني عمرو بن عثيامن خصومية يف أرض فاختلفا فقال احلسين: 

)فليس عندنا إال ما رغم أنفه( فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط()2(.

كيام أن اإلمام احلسيني أدرك  من حيياة النبي ى مخس سينني أو نحوها، وروي عنه 
أحاديث كثرية وقال فيه جده املصطفى ى: »حسني مني وأنا من حسني« قال القايض: 
)كأنيه ى علم بنور الوحي ما سييحدث بني القوم فخّصه بالذكير، وبنيَّ أهنام كاليشء 
الواحد يف وجوب املحبة وحرمة التعارض واملحاربة، وأكد ذلك بقوله: »أحب اهلل من 
أحب حسينًا« فإن حمبته حمبة الرسول ى وحمبة الرسولى حمبة اهلل عز وجل، وحسني 
سيبط مين األسيباط أي أمة من األمم يف اخلري قال القايض: السيبط وليد الولد، أي هو 

مين أوالد أوالدي، أكد به البعضّية، وقررها ويقال للقبلية قال تعاىل: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ(   ]األعيراف:160[ أي قبائيل، وحيتميل أن يكون امليراد هنا عىل معنى 
أنه يتشيعب منه قبيلة ويكون من نسيله خلق كثري، فيكون إشارة إىل أن نسله يكون أكثر 

وأبقى، وكان األمر كذلك()3(.

ويف املسيند بسيند عن ربيعة بن شييبان قال قلت للحسيني بن عيل c ما تعقل 
عين رسيول اهلل ى قال صعيدت غرفة فأخذت متيرة فلكتها يف يّف، فقيال النبيى: 
«»ألقهـا فإهنـا ال حتل لنا الصدقة«، وعنه v أنه قال: قال رسيول اهلل ى:  »إن من 
أحسـن إسـالم املرء قلة الكالم فيام ال يعنيه«، ومن املرويات الشهرية عن سيدنا احلسني 
v ما أخرجه الطرباين بسينده عن فاطمة أبنته عنه قال: قال رسيول اهلل ى:  »إن 
اهلل حيب معايل األمور ويكره سفاسـفها«)4(، وأخرج اإلمام أمحد بسينده عن عبد اهلل بن 

)1( القرطبي )102/20(.
)2( مختصر تاريخ دمشق )21/7(.

)3( محمد خليل جمعة »رجال أهل البيت« ص )673(
)4( المعجم الكبير )131/3(.
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عييل بن احلسيني عن أبييه n أن النبي ى  قيال: »البخيل من ذكـرت عنده ومل 
يصل عيّل«)1(

ويعترب اإلمام احلسني من رجال أهل البيت الذين يؤخذ عنهم الفتوى كام يؤخذ عنهم 
علم احلديث وروايته، فقد ثبت يف ُكُتب األحكام الفقهية أن سييدنا احلسيني v قد 
لزم السنة يوم وفاة أخيه احلسن v إذ قّدم للصالة عليه سعيد بن العاص األموي 
مَت(، وأخرج الطرباين هذا األثر بسنده عن  القريش قائاًل له: )تقدم فلوال أهنا سنة ما قدِّ
أيب حازم األشيجعي قال: )رأيت احلسيني بن عيل ريض اهلل عنهام قّدم سعيد بن العاص 

 )2(.)c يف جنازة احلسن بن عيل

وُعرف احلسني v بأخالقه العالية، وشامئله الرفيعة، وسامحته اللطيفة املمزوجة 
هبيدي القيرآن حييث روي أن غالمًا له جنى جنايية موجبة للعقاب فأمر احلسيني به أن 

ييرضب فقيال يا ميوالي: )ٿ ٿ( قال خليوا عنه فقيال يا موالي: 
)ٿ ٹ ٹ ٹ ( قيال قيد عفيوت عنيك، قيال ييا ميوالي: )ٹ ڤ 
ڤ ڤ()3(    قال أنت حر لوجه اهلل، ولك ضعف ما كنت أعطيك اهي(.)4(

وكان بيني سييدنا احلسيني، وبني أخيه احلسين كالم ي أي جفوة ي فقييل له ادخل عىل 
أخييك فهو أكرب منك فقال إين سيمعت جدي رسيول اهلل ى يقيول: »أيام اثنني جرى 
بينهيام كالم فطليب أحدمهيا رضا اآلخر كان سيابقه إىل اجلنة، وأنا أكره أن أسيبق أخي 
األكرب إىل اجلنة، فبلغ ذلك احلسن فجاءه عاجاًل ريض اهلل عنهام(، ويف رواية )أن وقعت 
جفيوة بينه وبيني أخيه حممد بن احلنفيية فكتب بن احلنفية )بسيم اهلل الرمحن الرحيم من 
حمميد بين عيل بن أيب طالب إىل احلسيني بن عيل بن أيب طالب، أميا بعد فإن لك رشفًا ال 
أبلغيه، وفضياًل ال أدركه، أبونا عيل v ال أفضلك فييه وال تفضلني، وأمك فاطمة 

)1( مسند أحمد )429/1(.
)2( المعجم الكبير )136/3(.

)3( آل عمران   
)4( نسيبت هيذه القصة لعدد من الشيخصيات وذكرت في كتب عديدة راجيع »رجال آل البيت ص 

 »705
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بنيت رسيول اهلل ى، ولو كان ملئ األرض نسياء مثل أمي ما وافيني بأمك فإذا قرأت 
رقعتيي هيذه فالبس ردائك ونعليك وتعال فرتّضني، وإياك أن أسيبقك إىل هذا الفضل 

الذي أنت أوىل به منى والسالم(.

 v مرام أخيه حممد، وعرف فحوى رسالته، فسارع v فأدرك سيدنا احلسني
ولبس رداءه، وتوجه إىل أخيه حممد بن احلنفية فرتضاه n وأرضاهم

وهيذه النبيذة الرائعة من مواقف السيبطني داللة عىل عظم التنشيئة وسيالمة الرتبية، 
ومعرفية احلقيوق الواجبية فيام بيني األرحام واألقيارب، وهيي مثال ملعرفتهيم حقوق 

األباعد واألجانب، وحسن املعاملة املرشوعة مع اجلميع.
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 مرت حياة السيبطني الكريمني مقتبل حياهتام حتت الرعاية الكريمة والتوجيه النبوي 
السيديد، والعناية األبوية والنظر الرشعي األكيد، ومات رسيول اهلل ى ومها يف سين 
اليفاع، وقد ناال منه ما ناال من العطف واملودة واألدب واألخالق والعلم وقوة اإلرتباط 
املعنيوي الرشييد، ورسيخت هبذا األمر ليدى الصحابية وآل البيت مكانتهيام ومقامهام 
الرشييف، وأكميل الرتبيية الربانية والرعاية اإليامنيية والدمها اإلمام عييل بن أيب طالب 
ووضعهام يف صدر الزمان إمامني علمني عظيمي القدر واملكانة واهليبة واالحرتام، أخذ 
عنهيام العليم واحلديث مجلة من التابعني كجبري بن نفيري وعكرمة موىل ابن عباس، وأبو 
جملز  الحق بن محيد، وهبرية بن مريم، وسيفيان بن الليل، وأصبع بن نباته واملسييب بن 
خيبية ، وعامر الشيعبي، وكرز التيمي، وعبييد بن حنني، وعبد اهلل بين عمرو بن عثامن، 

ومهام الفرزدق، وسنان بن أيب سنان الدؤيل، وطلحة بن عبيد اهلل العقييل وآخرون()1(

َب البخاري رمحه اهلل يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة فقال: ) باب مناقب  وقيد بوَّ
احلسن واحلسني c (، وذكر ثامنية أحاديث متصلة أسانيدها.

َب اإلمام مسيلم يف صحيحيه هلام )باب فضائل احلسين واحلسيني(، وباجلملة  كيام بوَّ
فمروييات اإلماميني العلميني مبثوثية يف كافية كتيب احلدييث املعلومية، ومشيتهرة يف 
مضاهنيا املعروفية، ومنهيا حديث القنيوت يف الوتر امليروي عن اإلمام احلسين بن عيل 
v بقوليه: )علمنيي رسيول اهلل ى كلامت أقوهلين يف قنوت الوتير »اللهم اهدين 
فيمين هديت، وعافيني فيمن عافييت، وتولني فيمن توليت، وبيارك لني فيام أعطيت، 
وقني رش ما قضيت، فإنك تقيض وال يقىض عليك، أنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا 

وتعاليت«)2(.

)1( سب أعالم النبالء )280/3( واإلصابة )331/1(. 
)2(  أخرجه أحمد )425/1(، وهو القنوت الذي يسين لدى الشيافعية قيراءة في صالة الصبح بعد 

االعتدال من الركعة الثانية، ويقنت فيه اإلمام بصيغة الجمع »اللهم اهدنا فيمن هديت«إلخ.
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واعترب فقهاء اإلسيالم وعلامئهم احلسن واحلسني c من علامء الصحابة الذين 
ُعِرُفيوا بالفتيوى، ويرجيع ذلك إىل ميا َنااَلُه من متكيني جدمها وعناية أبيهيام اإلمام عيل 
وأمهيام فاطمة الزهيراء n أمجعني، وما كانا جديران به مين رهبام فتحًا وموهبة، 
 v وميا التزما بيه من الوصايا والتوجيهيات املباركة العظيمة، فقد أُثر عن احلسين
قوله: )أوصاين أيب بثالثني خصلة( وذكر منها )يا بني احذر الكرب والغضب والطمع(.

فأميا الكيرب: فإنه خصلية من خصيال األرشار، والكربيياء رداء اهلل عيز وجل ، ومن 
أسكن اهلل قلبه مثقال حبة من كرب أورده النار.

والغضب: يسفه احلليم، ويطيش بالعامل، وُيْفقُد معه العقل، ويظهر معه اجلهل.

والطميع: فٌخ من فخاخ إبليس، ورشك من عظيم احتياله، يصيد به العلامء والعقالء، 
وأهل املعرفة وذوي البصائر.

يا بني أرُج عفو اهلل عن ذنوبك، وارُج حماسن عملك، وارُج شفاعة نبيك ى.

وأخيرج أبيو نعيم يف احللية عن احلسيني بن عيل c قال رأيت رسيول اهلل ى  
قاخمطيبيًا عىل أصحابه فقال: » أهيا النـاس، كأنَّ املوت فيها عىل غرينا كتب، وكأنَّ احلق 
عـىل غرينـا وجب، وكأنَّ الذي نشـيع من األموات سـفر عام قليل إلينـا راجعون، نأكل 
نَا كل جائحة، طوبى ملن شـغله  تراثهم كأنننا خملدون بعدهم، قد نسـينا كل واعظة، وأمَّ
عيبه عن عيوب الناس، طوبى ملن طاب مكسـبه، وصلحت رسيرته، وحسنت عالنيته، 
واستقامت طريقته، طوبى ملن تواضع هلل من غري منقصة، وأنفق مما مجعه من غري معصية، 
وخالـط أهل الفقه واحلكمة، ورحم أهل الذل واملسـكنة، وطوبـى ملن أنفق الفضل من 

ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة، وال يعدل عنها إىل بدعة «ثم نزل)1(. 

وهبيذه اآلداب والقييم والقيم وأمثاهليا دخل اإلمامان العلامن اإلمام احلسين واإلمام 
احلسني معمعة احلياة االجتامعية خالل حياة والدمها ، وبعد وفاته.. وقف اإلمام احلسن 
خطيبًا بعد استشهاد والده ليقول للناس: )لقد فارقكم رجل باألمس، ما سبقه األولون 
بعليم وال أدركيه اآلخرون إن كان رسيول اهلل ى، ليبعثه ويعطييه الراية، فال ينرف 

)1( رجال أهل البيت ص)724(.
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حتى يفتح له، ما ترك من صفراء وال بيضاء إال سبع مئة درهم من عطائه كان يرصدها 
خلادم أهله.

وعرفت الناس اإلمام احلسين واإلمام احلسيني ومها عىل قدم اإلتباع والعمل بالسينة 
الرشيفة مع زيادة يف اجلهاد للنفس ومحلها عىل الفضائل واحللم والكرم وحسن املعاملة 

مع الرب والفاجر.

قيل لسييدنا احلسين v: من أحسين الناس عيشيًا؟ قيال: )مين أرشك الناس يف 
 v عيشيه(، وقيل له من رش الناس؟ فقال: )من ال يعيش يف عيشيه أحد(، وسيئل
ألي يشء نيراك ال تيرد سيائاًل وإن كنت عىل فاقية؟ فقال v: )إين هلل سيائل، وفيه 
راغيب، وإن اهلل تعياىل عيّودين عيادة، عيودين أن يفيض نعميه عيّل، وعودتيه أن أفيض 
نعمه عىل الناس، فأخشيى إن قطعت عاديت أن يمنعني عادته...(، وروي أنه حج مخسًا 

وعرشين مرة ماشيًا، وكان يقول: )إين ألستحي من ريب أن ألقاه ومل أميش إىل بيته()1(.

وأما احلسيني v فمن بدائعه قوله: )خري املال ما ويف به العرض، ومن جاد سياد، 
ومين بخيل ُرذِّل()2(، ومن مقولته النافعية: )خري املعروف ما مل يتقدميه مْطل، ومل يتبعه 
من الوحشية من الناس عىل قدر الفطنة هبم، النعمة حمنة، فإن ُشيكرت كانت كنزًا، وإن 
ُكفيرت صارت نقمة()3(، ويقول v: )اصرب عىل ما تكره فيام يلزمك احلق، واصرب 
عيام حتيب مما يدعوك إليه اهليوى(، ويقيول v: )إذا وردْت عىل العاقيل ملّمة قمع 
احليزن باحليزم، وقيرع العقل باالحتييال(، ويقول v: )حوائج النياس إليكم من 
نعم اهلل عليكم فال متلوا النعم فتعود نقاًم(، وقال v: )مل يكرم وجهه عن سيؤالك، 
فأكيرم وجهك عن رده(، ويقول v وأرضاه: )احللم زينة، والوفاءمروءة، والصلة 
نعمة، واالستكثار صلف، والعجلة سفه، والسفة ضعف، والغلّو ورطه، وجمالسة أهل 

الدناءة رش، وجمالسة أهل الفسوق ريبة()4(.

)1( البداية والنهاية )37/8(. 
)2( رجال أهل البيت ص )717(. 

)3( المصدر السابق )717(.
)4( رجال أهل البيت ص )719(، وروى الطبراني في معجمه، وابن عساكر في تاريخه أن الحسين 
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كانت هذه احلكم والبدائع األبوية النبوية مظهر وجوهر املعامالت اليومية مع الناس 
لكال السبطني اإلمامني.

وكان الصحابية الكرام من املهاجرين واألنصار يعرفون قيدر أهل البيت ومكانتهم، 
وكان سييدنا عبيد اهلل بن عبياس جيّلهام، ويرى أن قيامه بشيأهنام من نعيم اهلل عز وجل، 
فقيد ورد أن ابين عبياس كان يف حيطيان ليه فجياء حسين وحسيني c فطافيوا 
بالبسيتان فنظروا ثم جاءوا إىل سياقية فجلسوا عىل شياطئها، ثم جيء بطعام فأكلوا، ثم 
قاميوا فتوضؤا، ثم ُقدمت دابة احلسين، فأمسيك له ابن عباس بالركاب وسيّوى عليه، 
ثيم جيء بدابة احلسيني فأمسيك له ابن عباس بالركاب وسيّوى عليه، فليام مضيا قلت 
القول للمحدث ابن مدرك أنت أكرب منهام، متسيك هلام وتسيّوي عليهام( فقال: يا لكع، 
أتدري من هذان؟ هذان أبنا رسول اهلل ى أوليس هذا مما أنعم اهلل عيّل به أن أمسك هلام 
وأسيّوي عليهام اهي ، وكانا أي احلسين واحلسيني إذا طافا بالبيت يكاد الناس حيطموهنام 
مميا يزدمحون عليهام للسيالم عليهام(، وذكيروا أن عبد اهلل بن الزبري c، وهو من 
كبار علامء الصحابة ومن العبادلة األربعة قعد إىل احلسين بن عيل c يف يوم بارد 
من أيام الشيتاء، وما قام حتى تفصد جبينه عرقًا، فسيأله رجل يا عُم قال ما تشياء، قال: 
رأيتك قعدت إىل احلسين بن عيل فام قمت حتى تفصد جبينك عرقًا، قال يا بن أخي إنه 

ابن فاطمة، ال واهلل ما قامت النساء عن مثله اهي(.)1(

 v ويقيول التابعيي احلجة حممد بن سيريين رمحه اهلل: )ربام أجاز احلسين بن عيل
الرجيل الواحد بمئية ألف(، وزاد بعضهم يف الرواية: )وكان v جييز الواحد بمئة 
أليف درهيم، وكان إذا اشيرتى من أحد حائط بسيتانا ثم افتقر البائع ييرد عليه احلائط، 
ويردفيه بالثمين معيه، وما قيال قط لسيائل ال، وكان ال يعطيي ألحد عطية إال شيفعها 

بمثلها()2( 

بن علي c حج خمسة وعشرين حجة ماشيًا ونجائبه تقاد معه )النجائب اإلبل التي تعد 
للسفر(. اهي 

)1( رجال أهل البيت ص)615(. 
)2( المصدر السيابق ص)620(، وروى ابن عسياكر بإسناده قال: )خرج سائل يتخّطى أزقة المدينة 
حتيى أتى باب الحسيين v فقرع الباب، وكان الحسيين واقفًا يصليي، فخفف من صالته، 
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وكان كل من احلسن واحلسني c وأرضامها  يعطفان عىل أهل الصفة والفقراء 
واملسياكني ويكثرون من جمالسيتهم تأنيسيًا هلم واتباعا ألمر نبيهم ى، قال أبو نعيم يف 
احللية: »وكان يزور أهل الصفة بعد النبي ى األكابر من األقارب واألرشاف، يتربكون 

بام خّصوا به من األلطاف وعصموا به من اإلرساف واإلتراف()1(.

وبلغ من حمبة الناس للسيبطني أن يعرضوا عليهم احلرائر من بناهتم طلبًا لربكة الصلة 
هبيام )جياء عن جعفر الصادق رمحه اهلل أن سييدنا عليا v خاطيب الكوفيني فقال: 
)يا أهل الكوفة ال تزوجوا ابني احلسين، فإنه مطالق فقال رجل منهم متحمسيًا يا أمري 

املؤمنني، واهلل لنزوجنه، فام ريض أمسك، وما كره طلق«)2( 

وبلغ اإلمام احلسين يوميًا أن أبا ذر يقول للناس: )الفقر أحب إيّل من الغنى والسيقم 
أحيب إيّل مين الصحية( فقال v: )رحم اهلل أبا ذر، أما أنيا فأقول من اتكل عىل اهلل 
حسن اختيار اهلل له مل يثمن شيئا، وهذا حّد الوقوف عىل الرضا بام ترف به القضاء()3(

وروى بن عسياكر يف تارخيه بإسيناده عين أيب املهزم قال كنا قال كنيا مع جنازة امرأة، 
ومعنيا أبيو هريرة v فجيء بجنازة رجل فجعله بينه وبني املرأة فصىل عليهام، فلام 
أقبلنا أعيا احلسني v فقعد يف الطريق، فجعل أبو هريرة ينفض الرتاب عن قدميه 
بطرف ثوبه فقال احلسيني يا أبا هريرة وأنيت تفعل هذا!! قال أبو هريرة: دعني، فوا اهلل 

لو يعلم الناس منك ما أعلم حلملوك عىل رقاهبم اهي 

وخرج إلى األعرابي فرأى عليه أثر ضّر وفاقة، فرجع ونادى بقنبر خادم الحسيين فأجابه قال ما 
تبقيى معيك من نفقتنا، قال: مئتا درهم، أمرتني بتفرقتها فيي أهل بيتك، قال فهاتها، فقد أتى من 
هو أحق بها منهم فأخذها الحسيين v ودفعها للسيائل اهي بتصرف وختصار عن الحسيين 

حفيدًا و شهيدًا( عرفان بن سليم الدمشقي اهي ص 24(.    
)1( حلية األولياء )34/3(.

)2( سير أعالم النبالء )253/3(. 
)3( نفس المصدر السابق )262/3(.
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هناك من يشيتغل بالقرار وامتالكه وشعار هذا النموذج )الغاية تربر الوسيلة(، فيفني 
نفسيه وما حوله من األسيباب والوسائل لتحقيق الغاية التي يصبو إهلا، إما القرار، وإما 

الدمار..

وهناك من يشيتغل باالسيتقرار ومقوماته، وشيعاره )الغاية تقرر الوسيلة( فقد تلزمه 
الغايية التيي يصبو إليها أن يتخىّل عين القرار ذاته ليحقق معنًى من معاين االسيتقرار يف 

حياته ويضمن السالمة لنفسه وملن معه بعد مماته.

وهكذا كان مبدأ رجال النمط األوسط يف تاريخ امتالك القرار وتبوء مراكزه، فالقرار 
جمرد وسييلة، وقد يتجاوزها عقالء الديانة ألجل غاية أسيمى، وهذا هو حمور دراسيتنا 

ملواقف السيدين اإلمامني احلسن واحلسني c وأرضاهم.

فهيذا اإلمام احلسين يقيول يف مقوالتيه الواعيية: هالك النياس يف ثيالث: يف الكرب، 
واحلرص، واحلسد.

 فالكرب: هالك الدين وبه لعن إبليس.

واحلرص: عدو النفس وبه أخرج آدم من اجلنة.

واحلسد: رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل.

وهبيذه العبيارات الواعيية ربيط اإلمام احلسين بيني رشف الغاييات وحسين اختيار 
الوسيائل، وهيذا ال يكيون إال ثمرة مين ثمرات املعرفية األبوية النبوية التيي أرادها اهلل 

منهجًا لألخيار يف معرتك أسباب االستمرار.

واإلمام احلسن v كان واحدًا من نامذج الرجال الذين اجتمع هلم سالمة الفطرة 
مع سالمة التنشئة، وسالمة العاقبة، وكان البد أن تتداركه السوابق ليتميز بخصوصياته 

)1( النمط األوسط تعريف جامع لخلفاء الحكم والعلم الراشدين المهديين من آل البيت وأصحاب 
رسول الله ى والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن سلكوا مسلك الهدى والسالمة 
قيال عنهيم اإلمام عليي v: )خير الناس من هذا النمط األوسيط يلحق بهيم التالي ويرجع 

إليهم الغالي( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.  
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عن أهل الطباع اجلاحمة.

فيكان امتالكه للقرار ثمرة للجدارة واملسيؤولية وباالعتبيارات املجمع عليها، وكان 
متّيزه كونه قرأ الواقع اإلسيالمي من عر الرسيالة يف حيات جده املصطفى ى  حتى 
عر والده اإلمام املرتىض، واسيتخلص من هيذه القراءة رشوط املحافظة عىل ما جتب 
املحافظة عليه، وما جتب التضحية به، فكانت املحافظة عىل رشف النبوة مقابل التضحية 

بمواقع القرار.

لقيد ضحيى بالوسييلة الرعنا واملعبيود األدنى يف وجيه الفريقني املتنازعيني واحتفظ 
ألهله ولنفسيه باملنهج الذايت املسيؤول، وفيها يقول خماطبًا أخاه حسيني عند ما حرضته 
الوفياة وإين ألرى أن ال جتتميع لنا اخلالفة والنبوة، فال أرى سيفهاء الكوفة يسيتخفوك 

فيخرجوك.

إذن فالنمط األوسط  بني فريقني متعارضني:

• فريق الرتاكامت السلبية: احلريصة عىل اإلمارة وبأي ثمن حرصًا عىل 	
املكاسب.

• فريـق الرتاكـامت اإلجيابيـة: احلرييص عيىل نيرة النمط األوسيط، 	
وامتالكهم لألمر.

وهنا تكمن املشيكلة.. بل ربام فرضت نفسيها عىل جمامع التفكري، وعىل امتالك القرار 
واملصيري، وهي ميا يراه الناس مين رضورة املواقف أمام احلدث، بينام إمامنا احلسين يف 
موقفه املتخذ )نمط خاص( ضمن مدرسة أهل النمط األوسط، واحلديث الرشيف عن 
جده املصطفى يؤيد هذا التمييز ويصفه بالسيادة: »إن ابني هذا سيد وسيصلح اهلل به بني 

فئتني من املسلمني« فجاء ترفه ترفًا سياديًا بني موقفني:

• موقف املوالني المتالك قرار احلكم يف أهله مع القتال.	

• ين عىل انتزاع قرار احلكم ولو بالتضحية واملرّبرات.	 موقف املرِّ

 وال فصيل بيني الفريقيني إال بموقيف ثاليث إنه موقيف النمط الوسيط، موقف 
الصليح املؤييد بالنيص واملحقيق قيدرًا كافييًا مين السيالمة لألمية يف نموذجيها 
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املتنازعني، فاإلمام احلسين َخرِب املجموعات كلها واختربها، وكان له موقف منها 
ومين إفراطهيا وتفريطها يف حيياة والده وما سيبقها من حياة اخللفاء الراشيدين، 
فيكان خامتتهيم وسييد البقيية الباقية مل يتخيذ قرار التنيازل عن جبانية وال خوٍف 
مين القتيال أو املواجهية، فلقد كان يف مقدمية الصفوف مع أخييه وأبيه يف معارك 
الغاييات املقررة معركية اجلمل وصفني والنهروان وكلها معارك حاسيمة لو كان 

القتال وحده وسيلة حسم ومعاجلة.
إنه موقف خاص بقراءة فقه التحوالت، وعمق نظٍر لألحاديث اإلستباقية التي قرأها 
وحققهيا وعيرف معانيها مين أحاديث من ال ينطق عن اهلوى، ولعيل والده اإلمام عيل 

v وصل إىل موقع القرار  بعد فوات األوان بأمر اهلل وقدره أما هو v فقد جاء 
إىل موقع القرار يف حينه بأمر اهلل وقدره أيضًا لينال رشف السيادة املوعود هبا منذ صباه، 
وهيذا ميا يؤيده النص النبوي  الصحيح عن أيب بكرة  قال سيمعت النبي ى واحلسين 
إىل جنبيه، ينظير إىل الناس مرة وإليه مرة ويقول: »ابني هذا سـيد، ولعل اهلل أن يصلح به 
بني فئتني من املسلمني«، وصدق رسول اهلل ى، وكذب وخاب ظّن املتقولني بتحكيم 

آرائهم وأفكارهم وسوء تصوراهتم.

فالسييادة املبرش هبا v مل تكن خاصة برشف الذات فحسيب كام هي يف أشيباهه 
وأمثاليه مين أهل البيت ، بل هي سييادة خاصية ذات ارتباط بموقف سييايس يف األمة 
مسيتديم النفيع والتأثيري ملين )ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ق:37[ بيل هيو موقف 
أخرج النمط األوسط يف نموذج من نامذجه عن سيادة قرار احلكم إىل سيادة قرار العلم 
والوراثية الرشعية ملدلوالت العدالة وصحة األسيانيد فيام جاء به النبي األكرم ى من 
مبادئ السيالم والعدل واألمانية والصدق وأعامل الرب والتقوى التيي ال جمال لتطبيقها 

عمليا إالّ بمثل هذا املوقف اخلطري.

إنه املوقف الذي حفظ اهلل به اإلسالم يف األمة، وحفظ به دماء املسلمني من اإلهدار يف 
سبيل امللك، وعصم به الرجولة والعلم والوراثة من الضياع يف معرتك األَِسنّة والرماح.

ولعيل الذين ال هيمهم من اإلسيالم إال كريس القرار وسيلطانه ال ييروق هلم مدلول 
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السييادة التي برش هبا النبي ى، وال تسيتأنس نفوسيهم إىل ثمراهتا ألن السييادة منحة 
وموهبية، وليسيت اجتهادًا أو فهام مين فهوم العقل أو النقل، فذهيب الكثري من هؤالء 
خليف رشوط الفهيم العقييل والنقييل يقييدون السييادة ويطوعوهنا للدمياء واحلروب 

واالنتقام واألخذ بالثأر يف ميدان ال يوجد فيه القاتل وال املقتول ال حسًا وال معنى.

وسيريى القارئ املسيتبر أن هذا املنحى املشار إليه هنا ال ينطوي حتت دائرة التشفي 
مين مبغض، وال حتت دائرة التأييد ملحب، وإنام يقيرر مدلوالً رشعيًا لطرف ثالث غفل 
عن االعتناء به الكثريون من ضحايا املراحل، سيواء كانوا من طالب كرايس احلكم أو 
مين ناقييض وقابيض قرار العلم فيام بعد هذه املرحلة السييادية الرشعية إىل أن يقيض اهلل 

أمرًا كان مفعوال.

وأما موقف اإلمام السيبط الشيهيد احلسيني بن عيل v فهو بال شيك عند قراءته 
والنظر إليه من مدلوالت سييادة النمط األوسيط ال من وجهة نظير الفريقني املتنازعني 
فسيكون املوقف املؤيد ملا سلف عليه اإلمام احلسن حسب النصوص الرشعية، ومل يكن 
طِينَي اجلفاة، وهم يف  يوميًا مين األيام سيندًا وال موافقًا لفهوم امُلفرطيني الغالة وال امُلفرِّ
جانبي املوقف احلسني واحلسيني إما جمتهدون أخطاؤا رشوط االجتهاد فلهم إذا سلمت 
نياهتم أجر، أو هم بغاة معتدون حتملوا بفهومهم ومواقفهم رش العقبى ومسؤلية ضياع 

الدماء واألعراض واألموال مع اإلثم وثقيل الوزر.

وخيذ مين النصوص دالالهتا عىل ما نشيري إليه يف سيالمة املوقفني السيياديني موقف 
اإلمام احلسن، وموقف اإلمام احلسني:

أوالً: دوام رشف قيرار اخلالفية الراشيدة يف اإلمام احلسين v حتيى تنازله، وهبا 
انتهت اخلالفة الراشيدة نصًا قالى: »اخلالفة ثالثون سـنة وسـائرهم ملوك واخللفاء 
وامللـوك اثنا عرش«)1(، والتنازل من اإلمام احلسين يقطع مدلول اخلالفة الراشيدة فيمن 

)1( أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم )6623( وهو حسن صحيح، وعلى هذا الحديث يشير ابن 
حبيان بقوله: )هيذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخره ينقض أوله، إذ المصطفى 
ى أخبر أن الخالفة ثالثون سينة ثم قال: »وسيائرهم ملوك« فجعل من تقلد أمور المسيلمين 
بعد ثالثين سينة ملوكًا كلهم، ثيم قال: »والخلفاء والملوك اثنا عشير« فجعل الخلفاء والملوك 
اثنا عشر فقط , فظاهر هذه اللفظة ينقض أول الخبر، وليس بحمد الله ومنته كذلك، ولكن معنى 
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بعيده، وتبيدأ مرحلة الصليح القائم عىل خالفة املليك، كام ورد يف حديث سيفينة موىل 
رسيول اهللى أن رسول اهللى قال: » اخلالفة بعدي ثالثون سنة، ثم تكون ملكًا« اهي 
قيال الرّشاح هلذا احلدييث وإنام كملت الثالثون بخالفة احلسين بن عيل c، فإنه 
نزل عن اخلالفة يف ربيع األول من سينة أحدى وأربعني، وذلك كامل الثالثني سينة من 
موت رسيول اهللى، فإنه تويف يف ربيع األول سينة إحدى عيرش من اهلجرة، وهذا من 

دالئل النبوة صلوات اهلل وسالمه عليه وسلم تسلياًم كثريًا(.)1(

قيال ابن كثري يف »البداية والنهاية« )16/8( عن اإلمام احلسين: )وقد مدحه رسيول 
اهللىعىل صنيعه هذا، وهو تركه للدنيا الفانية، ورغبته يف اآلخرة الباقية، وحقنه دماء 
األمية، فنيزل عن اخلالفة ميع انتهاء وانقضياء مدهتا الرشعية املقيررة، وجعل امللك بيد 

معاوية حتى جتتمع الكلمة عىل أمري واحد(اهي

ويؤيد هذا املنحى ما قاله اإلمام احلسن v رّدًا عىل من قال له بعد تنازله )يا مذل 
املؤمنني( فقال اإلمام احلسنv: )ال ولكن كرهت أن أقتلكم عىل امللك(، وهذا من 
فقيه اإلمام احلسين بتوقيت مرحلة امللك، وأنه قد انتهى وقت اخلالفة الراشيدة بثالثني 
عاميًا، ومل يبقى بعد هذه املدة املنصوص عليهيا غري القتال عىل امللك، وقد عرف اإلمام 
احلسين يف القيوم رغبتهم للقتال يف سيبيل املليك، فجمع رؤوس أهيل العراق يف قر 
املدائين وقيال: )يا أهل العراق ليومل تذهل نفيس عنكم إال لثيالث لذهلت: قتلكم أيب، 
ومطعنكم بطني، واستالبكم ثقيل أو ردائي عن عاتقي، وإنكم قد بايعتموين أن تساملوا 
من ساملت، وحتاربوا من حاربت، وإين قد بايعت)2( معاوية فاسمعوا له وأطيعوا...( ثم 

قام فدخل القر وأغلق الباب دوهنم(.

لقيد كانيت مواقيف اإلمام احلسين قائمة عىل دراسية النصيوص وليس عيىل اندفاع 

الخبر أن من بعد الثالثين سينة يجوز أن يقال لهم خلفاء أيضًا على سيبيل االضطرار، وإن كانوا 
ملوكًا على الحقيقة وآخر الخلفاء اإلثنا عشر كان عمر بن عبد العزيز... قلت والله أعلم، وهذه 
مسيألة جرى فيهيا اإلختالف بين العلماء وأفاض النظر فيها اإلمام السييوطي فيي كتابه )تاريخ 

الخلفاء( فليراجع.    
)1( من رجال أهل البيت ص )635( باختصار. 

)2( المبايعة هنا حول نقل سلطة الملك ال الخالفة النقطاع الخالفة بالنص وبالتنازل. 
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املحبني وال ضغوط املبغضني املنازعني... سواء بعد تولية اخلالفة، أم قبل حتمله أعباءها 
ومسؤولياهتا، فقد ورد يف اآلثار أن أهل العراق أكثروا الكتابة إليه بشأن أحقيته باخلالفة 
قبيل أن يسيتخلف، فعين يزيد بن األصم قيال: )جاءت احلسين  v أضباره)1( من 
كتيب، فقيال يا جاريية هاِت املخضب فصيبِّ فيه ماء وألقيى الكتب يف املياء، ومل يفتح 
منهيا شييئا، ومل ينظير إليها، فقلت ييا أبا حممد ممن هيذه الكتب؟ قال من أهيل العراق، 
مين قيوم ال يرجعيون إىل احليق، وال يقيرون عن باطل، أما أين لسيت أخشياهم عىل 
نفييس ولكنيي أخشياهم عىل ذاك، وأشيار إىل احلسيني v ، ويفهم من هيذا التنبيه 
احلصيف الذي تكلم به اإلمام احلسين، أن علة املواقف لدى النمط األوسيط يف تدخل 
املحبني وإرصارهم وأن اإلمام احلسيني سُيبتىل هبؤالء القوم مما يكون سببًا يف استشهاده 
v وكام أرشنا سلفًا أن موقف احلسني vموقف اجتهاد صحيح وال قادح فيه، 
وإنام القدح فيمن أشيار إليهم اإلمام احلسين يف وصيته ألخيه: )ال أرى سيفهاء الكوفة 
يسيتخفوك فيخرجوك(، وأما حقيقة خروج احلسني فهي أنموذج راق من نامذج قراءته 

لألحاديث اإلستباقية التي يعلمها من كالم حده حممد ى ويستفاد منها عدة أمور:

األول: أنيه مل حيميل يف عنقه بيعة ألحد مين أمراء القوم الوالة عيىل امللك العضوض 
حتى خيرج عنها.

الثاين: أن موقفه الرشعي قائم عىل النص النبوي منذ سقوط مرحلة اخلالفة الراشدة، 
فم يبايع أحدًا يف ملٍك عضوض.

الثالـث: أنيه برغيم مراجعة كبيار الصحابية وأمهات املؤمنيني له بعدم اخليروج كان 
متشيبثًا باخلروج تبعًا ملا فهمه من النص اإلسيتباقي النبوي: »إن احلرم يسـتحل برجل« 
فيكان يقيول ال أريد أن أكون أنيا هو( فخرج من احلرم حفاظًا عيىل رشف حرمته أن ال 
يسيتبيحها البغاة بسيبب وجوده فيه، بعد ابتعاث أهل الكوفة بيعتهم إليه، وقد اسيتحل 
احليرم من بعيده بموقف عبد اهلل بن الزبري فكان هو املعنيي باحلديث، ويف رواية أن ابن 
الزبري كان يقول للحسيني حني عزم عىل اخلروج )إن شيئت أن تقيم أقمت فوليت هذا 
األمر، فآزرناك وسياعدناك ونصحنا لك وبايعناك، فقال له اإلمام احلسيني v: أن 

)1( االضبارة – حزمة الصحف والرسائل 
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أيب حدثني أن هبا كبشيًا يسيتحل حرمتها، فام أحب أن أكون أنا ذلك الكبش( اهي ، ويف 
روايية أخرى أن احلسيني قيال: )واهلل ألن أقتل خارجًا منها بشيرب – أي أرض احلرم – 
أحيب إيّل من أن أقتل داخاًل منها بشيرب، وأييم اهلل لو كنت يف جحر هامة من هذه اهلوام 
الستخرجوين حتى يقضوا يف حاجتهم وواهلل ليعتدن عيّل كام اعتدت اليهود يف السبت( 

اهي.

ويف الطيرباين الكبري )2859( عن طاووس قال: قال ابن عباس: أسيتأذن حسيني يف 
اخلروج، فقلت: لوال أن يزري ذلك يب أو بك لشبكت بيدي يف رأسك، قال فكان الذي 
رّد عيّل أن قال: ألن اقتل بمكان كذا وكذا أحب إيّل من أن يستحل يب حرم اهلل ورسوله 

قال فذلك الذي سّل بنفيس عنه( اهي

الرابـع: أن خروج اإلمام احلسيني يف سيبعني من أهيل بيته ال يعني القتيال أو املنازعة 
عيىل امللك، وإنام كام قال هو عن نفسيه يف وصيته ألخيه حمميد بن احلنفية: )إنام خرجت 

ألصلح يف أمة جدي...(.

إذن فخروج اإلمام احلسني قائم عىل أمرين:

النظر يف أمر أهل العراق واختبار صدقهم فيام وعدو به دون جتييش حلرب.	 

حفظ احلرم من أن يستحل به بعد بيعتهم املزعومة.	 

واألمر الراجح يف خروج اإلمام احلسيني وإنه لإلصالح يف أمة جده قوله للقوم حني 
نزل كربالء، اختار واحدة من ثالث:

إما أن تدعوين فانرف من حيث جئت

وإما أن تدعوين فاذهب إىل يزيد

وإما أن تدعوين فأحلق بالثغور

فيكان رّدهيم عليه ال وال كرامية حتى ُيبايع، أو تستسيلم، فأبى اإلمام احلسيني ذلك 
فكان ما كان.

إن مقتل واستشهاد اإلمام احلسني مرحلة حتول يف حياة األمة، ال تقف عند جمرد رواية 
االقتتال وتفصيالته، وإنام ترتبط بقراءة النصوص املعربة عن احلادثة، وما يرتتب عليها 
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يف فقه عالمات الساعة )فقه التحوالت(.

حيث أن مقتل اخلليفة املصطرب عثامن بن عفان كان مفصاًل ومرحلة تارخيية خطرية يف 
حياة األمة وردت هبا النصوص، ومل تكن جمرد موقف شعبي ضد حاكم معني.

فكذلك مقتل واستشيهاد اإلمام احلسينيv، فله آثار وردت هبا النصوص حجة 
عىل طريف اإلفراط )املحبني املتخاذلني(، وطرف التفريط )املبغضني القاتلني(، ومنها ما 
أورده صاحب كتاب »الفتوح إلبن أعثم الكويف ص 325( قال: )فلام أتت عىل احلسني 
من مولده سينتان كاملتان خرج النبيى يف سيفر له، فليام كان يف بعض الطريق وقف 
فاسيرتجع ودمعت عيناه، فسيئل عن ذلك فقال: »هذا جربيل خيربين عن أرض بشاطئ 
الفرات يقال هلا كربالء، يقتل هبا ولدي احلسـني ابن فاطمة، فقيل له من يقتله يا رسـول 
اهلل؟ فقـال لـه رجل يقال له يزيد ال بارك اهلل له يف نفسـه، وكأين أنظر إىل مرصعه ومدفنه 
هبا، وقد أهدى برأسـه، وواهلل ما ينظر أحد إىل رأس ولدي احلسني فيفرح إال خالف اهلل 
بني قلبه ولسانه« قال ثم رجع النبي ى من سفره ذلك مغمومًا ثم صعد املنرب فخطب 
ووعظ، واحلسني بن عيل بني يديه مع احلسن، قال فلام فرغ من خطبته وضع يده اليمنى 
عىل رأس احلسن، واليرسى عىل احلسني ثم رفع رأسه إىل السامء فقال: »اللهم إين حممد 
عبدك ونبيك وهذان أطايب عرتيت وخيار ذرّيتي وأرومتي ومن أخلفهم يف أمتي، اللهم 
وقـد أخـربين جربيل بأن ولدي هذا مقتول خمـذول، اللهم فبارك لـه يف قتله واجعله من 
سـادات الشـهداء إنك عـىل كل يشء قدير، اللهـم وال تبارك يف قاتلـه وخاذله« اهي قال 
وضج الناس يف املسجد بالبكاء فقال النبيى: »أتبكون وال تنرصونه اللهم فكن أنت 

له وليًا ونارصا«)1(اهي 

وهليذا ففقه التحوالت املسيتنبط من معاين نصوص مين ال ينطق عن اهلوىى يؤكد 
أن اليراع القائيم إىل الييوم بني املحبني الراغبيني يف األخذ بثيأر آل البيت، واملبغضني 
املعاندين مسيألة حيق آل البيت إما بغمط حقوقهيم، أو بإقصائهم وعدم االعرتاف هبم 
.. إنيام هم نموذجان للعقوبية التي أصابت األمة بعد املرحلية الكربلية، وثمرات دعوة 
مستجابة دعاها اإلمام احلسني عىل الفريقني ما تناسلوا وما تنازعوا، ولن يسلم من هذه 

)1( والرواية في حديث مطول ومبسوط عن مقتل اإلمام الحسين وعواقبه.
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الدعوة املستجابة إال من اختذ املنهج األحوط واألسلم منهج أهل النمط األوسط بصدق 
وصرب وسيالمة اتباع وهو املنهج الذي ندين اهلل به وندعو اجلميع إليه عن دراية وطول 
دراسية، فعن عكرمية موىل بن عباسv عن بن عبياس c: )بينام هو حيدث 
الناس إذ قام إليه نافع بن األزرق وكان قوي احلجة بليغ العبارة يطرح أسئلة حتري الفهم 
وقيال: يا ابن عبياس تفتي الناس يف النملة والقملة صيف يل إهلك الذي تعبده، فأطرق 
ابن عباس إعظامًا لقوله، وكان احلسني بن عيل c جالسًا ناحية فسمعه فقال: إيّل 
يا ابن األزرق فقال ألست إياك أسأل قال ابن عباس c يا ابن األزرق إنه من أهل 
بيت النبوة وهم ورثة العلم، فأقبل نافع نحو احلسيني، فقال له احلسينيv: يا نافع 
إنيه من وضيع دينه عىل القياس، مل يزل الدهر يف التباس سيائاًل ناكبًا عن املنهاج، طاعنًا 
باالعوجاج، ضاالً عن السيبيل، قائاًل غري اجلمييل، يبان األزرق أصف إهلي بام وصف 
به نفسيه، وأعّرفه بام عرف به نفسيه، ال يدرك باحلواس، وال يقاس بالناس، قريب غري 
ملتصق، بعيد غري منتقص، يوحد وال يبعض، معروف باآليات، موصوف بالعالمات، 
ال إليه إال هيو الكبيري املتعال، فبكيى ابن األزرق وقال: يا حسيني ما أحسين كالمك!، 
فقيال احلسيني: بلغني أنك تشيهد عىل أيب وأخي بالكفير وعيّل!!، قال ابين األزرق أما 
واهلل يا حسني لئن كان ذلك لقد كنتم منار اإلسالم، ونجوم األحكام، فقال احلسني إين 

سألتك عن مسألة قال سل، فسأله عن هذه اآلية: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ(   ]الكهف:82[ ، وقال يا ابن األزرق من حفظ يف الغالمني؟ قال ابن األزرق 
أبومها، قال احلسيني فأبومها خري أم رسيول اهللى، قال ابين األزرق قد أنبأنا اهلل تعاىل 

أنكم قوم خصمون()1(.

وهذاملحيظ بينّي يشيري بوضيوح إىل علية املكابيرة عنيد هيذه اجلامعيات املتشيددة، 
حييث يعلمون احليق يف أهله، ولكنهم يرفيون املعاين وحيرفون الكليم عن مواضعه، 

بالشبهات واملتاشبهات واملشياهبات كمل قال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

)1( مختصر تاريخ دمشق )131-130/7( 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( ]آل عمران:7[.
وكان البين األزرق ومين عيىل شياكلته أن يرجع إىل احليق ويتوب، ويعيرف لإلمام 
احلسيني والبن عباس فضلهام من جهة، وحجتهام الرشعية من جهة أخرى ليسيلم من 
الزيغ والفتنة، وسيوء األقاويل ولكنها كام قال املثل العريب »شنشينة أعرفها من أخزم«، 

وقد شهدنا هبذ املثل كثريًا لعالقته باملعنى.

وفيه إشارة إىل لصوق الفتنة والزيغ يف محلة هذه الصفات، ويزداد لصوقهم هبا بزيادة 
علمهم ومعرفتهم من جهة .. وتزداد غوايتهم وتأثريهم عىل اآلخرين بظواهر التزامهم 
بالطاعية والعبادة واألخيذ عليها بعقوبة املخالف، وإظهار الغيرية عىل الدين والرشيعة 
..اعتقادًا منهم بسيالمة األخذ وصحة التصور وعدالية احلكم الذي يفهمونه .. إضافة 
إىل تأثري هذا األمر بكافة صوره عىل امُلشياهد واملحتك بحايتهم وخمرجاهتم، وال يسيلم 
مين هيذه احلالية إال قيارئ لنصيوص الديانية يف توصيف وتعرييف األمة بأهيل الفتنة 

وعالماهتم، أو تابعا مسلِّام منطويًا يف االتباع ملن يدله عىل الطريق السديد.
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تقتييض قيراءة املواقف العملية لإلمام احلسيني معرفة احلقيقة التي كانت تراود نفسيه 
علييه السيالم منذ حياة جيده وأبيه وأخييه، وأن هذه املواقف الرشعية جزء من سيلوك 
أهل النمط األوسيط يف معاجلة األميور وفق الرشوط الذاتيية واملوضوعية املقروءة من 

نصوص العلم االستباقي ومن واقع احلياة االجتامعية.

ولعيل بدايية النظر تكمين يف قراءة التفرد الشيخيص لإلمام السيبط ميا أوردته كتب 
املناقيب عنه وعن صفة الشيبه بينه وبني جيده املصطفىىوصفة الشيبه بينه وبني أبيه 
اإلميام عيل بين أيب طالب v، وهذا التفرد ينطبق أيضيًا يف قراءتنا ملواقف وأحوال 
اإلمام احلسين v باعتبارها نمط خاص من أنامط سيلوك أهل النمط األوسيط يف 

دائرة التفرد القائم عىل احلصانة بالنصوص املشار إليها يف مناقبه.

فقد جاء يف األثر: )كان احلسين بن عيل أشيبههم برسيول اهلل ى من شيعر رأسه إىل 
رسته، وكان احلسيني بن عيل أشيبههم برسيول اهلل ى من لدن قدميه إىل رسته اقتسيام 
شيبهه(، ويف رواية الرتمذي عن اإلمام عيل vبلفظ: )احلسن أشبه برسول اهللى 

ما بني الصدر إىل الرأس، واحلسني أشبه برسول اهلل ى ما كان أسفل من ذلك(.

ومين الشيبه احليس اخلياص بوصف اجلسيد الرشيف يسيتفاد معنى آخر، فالشيبه يف 
اليرأس والصيدر حيميل معنى التمييز يف معياين الرمحة والرأفية وأخذ األميور باللطف 
وحسين الترف أمام احلوادث واملتغريات بام يكفل السيالم واألمن ولو عىل حسياب 
التنيازل عن بعيض احلقوق املرشوعة ميا دام الفعل املتخذ ييؤدي إىل اهلدف األعىل من 
سيالمة الرأس وهو القرار والصدر املجتمع واألمة، كام أن الشيبه يف اجلزء األسيفل من 
اجلسيم يفيد معنى احلركة والرجولة، وما يتعلق هبا من معاين العزة والفداء والتضحية، 
واالستبسيال، واختاذ أسيباب التحرك ومدلول املبيارشة لتحقيق األهداف السيامية أو 
املوت دوهنا، وكال املوقفني يلتقيان يف معنى )خدمة اهلدف األسمى( برغم ما بينهام من 

تباين يف اختاذ الوسائل.

كيام أن النظير فيام أثر عن فاطمة الزهراء وهي ترّقص احلسين  vيف صغره 
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وتقول: )بأيب شبيه بالنبي ليس شبيه بعيل وعيلv يسمعها ويضحك(.

وجاء يف كتاب أنسياب األرشاف أن سييدتنا فاطمة الزهراء  كانت إذا َزفَّنت أي 
رقَّصت احلسن قالت: وأيب شبيه بالنبي غري شبيه بعيل()1(

والتشيبيه من وجه معني بالنبي ى ، أو التشيبيه من آخر بعيل  vداللة االمتزاج 
بني الصورة واملعنى يف اجلسيد الواحد، وتشابه الصورة واحلقيقة يف تعدد األفراد كل بام 
يناسيبه يف خدمة األهداف املشيرتكة، بني مدلول السيكون ومدلول احلركة عىل مقتىض 

حكمة اخلالق يف التوافق والتباين، ويف كال احلالني رس وبركة.

وهيذا التفصييل الدقيق يفوت عىل من حّكم العقل املجرد يف سيري احلوادث أو حّكم 
الفهم يف تقدير مواقف الرجال، وثمرات سلوكهم.

أّما من حّكم النصوص والنقول الرشعية، وألزم نفسيه وغريه طول النظر يف مرادات 
اهلل ورسيوله عرف رس اهلل يف عباده، وعرف املسيافة النّصية بني ترفات أهل احلصانة، 
وبيني ترفيات أهيل اخليانية، وميز بيني موقيف )آل البيت األطهيار( وموقيف البغاة 
األغيار، أو موقف الغالة األغامر واستدرك من نفس موقع التسويالت وعلم رس اهلل يف 
أهيل اخلصوصيات، والتزم العدل يف وصف كل فريق، وأعتمد النقل يف معرفة خارطة 

الطريق: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(   ]النور:40[.

ومن النور الذي جعله اهلل طريقًا ملعرفة احلق وأهله اسيتنباط احلكم من ألسينة األئمة 
األطهار فاإلمام الشيهيد احلسني بن عيل c خطب يف أصحابه يوم حصاره بشط 
الفيرات فحميد اهلل وأثنى عليه ثم قيال: )أهيا الناس إن رسيول اهلل ى قال: »من رأى 
سـلطانًا جائرًا مسـتحاّل حلرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لسـنة رسول اهلل، يعمل يف عباد 
اهلل باإلثـم والعدوان، فلم يغري عليه بفعل وال قول، كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله« 
أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن وأظهروا الفساد، وعّطلوا 
احلدود، واسيتأثروا بالفيء، وأحلوا حرام اهلل، وحرموا حالله، وأنا أحق من غرّي، وقد 
أتتني كتبكم، وقدمت عىل َرْسِلُكم وبيعتكم، أنكم ال تسلموين، وال ختذلوين، فإن متمتم 

)1( أنساب األشراف علي وبنوه ص )366(. 
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عيىل بيعتكم تصيبوا رشيدكم، فأنا احلسيني بن عييل وابن فاطمة بنت رسيول اهلل ى، 
نفيس مع أنفسيكم، وأهيل مع أهليكم، فلكم يّف أسيوة، وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم، 
وخلعتيم بيعتيي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنُْكر لقيد فعلتموها بأيب وأخي وابن 
عميي، واملغيرور من اغرت بكم، فحظكيم أخطأتم، ونصيبكم ضيعتيم، ومن نكث فإنام 

ينكث عىل نفسه، وسيغني اهلل عنكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(.)1(

وقوليهv )فلعميري ما هي بكيم بنكر لقد فعلتموها بيأيب أي باإلمام عيل بن أيب 
طالب، وأخي أي باإلمام احلسيني وابن عمي أي بمسيلم بن عقيل بن أيب طالب الذي 
بعثه احلسيني مسيتوثقًا له باألمر وكان مصريه القتل عىل يد عبيد اهلل بن زياد، واخِلَطاب 

من احلسني مشرتك للقتلة البغاة، واخلاذلني الغالة من أهل العراق آنذاك(.

ويسيتفاد من نص اإلمام احلسني عدم رضاه عىل الفريقني ساعة موقف احلسم، وهي 
الساعة التي كانت النرة فيها واجبه والزمة ونافعة أما ما ترتب عىل الوالء والرباء بعد 
ذلك فمسألة أخرى ال عالقة هلا بمطلب اإلمام احلسني v وربام كانت مطلبًا لغريه 
ممن جاء من بعده، وهذه مسألة تستحق الدراسة منفصلة عن حادثة املعركة ومالبساهتا، 
ففقيه التحوالت يبني األحكام عىل نصوص األئمة سياعة احلسيم، وال يبني شييئا عىل 
تأسف الباغني، وال بكاء اخلاذلني، بل وال يرتتب عليه امتداح حمب كانت عليه جزء من 

مسؤولية املوقف، وال مالمة مبغض بعد اشرتاكه يف مذبحة البغي والعدوان.

فمواقيف املحبني عقدة ذنيب ومالمة املبغضني كموعظة الكلب إن حتمل عليه يلهث 
أو ترتكه يلهث ... ذلك مثل الذين كذبوا بآيات اهلل...

 ومين آيات اهلل اجلارية عىل ألسينة أوليائه ما قاله الشيهيد احلسيني خماطبيًا أهل الفتنة 
والبغيي من الفريقني خطابيًا واحدًا ال يفرق فيه بني حمب متخياذل وال عدّو مقاتل )تبًا 
لكيم أهيا اجلامعية وترحا، أحني اسيترختمونا وهلني، فأرصخناكم موجفني ، سيللتم 
علينا سيفًا كان يف أيامننا، وحششتم علينا نارًا اقتدحناها عىل عدوكم وعدونا فأصبحتم 
إلبيًا عيىل أوليائكيم، ويدًا عليهيم مع أعدائكم لغري عدل أفشيوه فيكيم، وال أمل أصح 

)1( راجع حياة الصحابة )485/3- 486( 
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لكيم فيهيم، ومن غري حدث كان فينا، وال رأي تفّييل)1( منا إىل أن قال أال فلعنة اهلل عىل 
الناكثيني الذين ينقضون األيامن بعد توكيدها، وقد جعلوا اهلل عليهم كفيال، أال وإن ابن 
الدعّي قد ركز بني اثنتني: بني الشيدة والذلة وهيهات منا الدنية، يأبى اهلل ورسوله ذلك 
واملؤمنيون، وحجور طابت وُحُجير طهرت، وأنوف محية، ونفوس أبيية، أن تؤثر مقام 
اللئام عىل مصارع الكرام، أال وإين زاحف هبذه األرسة  عىل قلة العدد، وخذلة النارص،

أال ثيم ال تلبثيون بعدهيا إال كريث ما ُيركب الفيرس، حتى تدور بكيم دور الرحى، 
وتقلق بكم قلق املحور)2(، عهد عهده إيّل أيب عيّل، فامجعوا أمركم ورشكائكم ثم ال يكن 
أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إيّل وال تنظرون ....()3(، ويف هذه اخلطبة احلسينية دروس 

مجة وشهادة تارخيية مهمة، ومنها:

مجيع اإلمام احلسيني عتابه للبغياة املعتدين والغيالة اخلاذلني يف كلمة - 1
واحيدة ال يمييز بيني هيذا وذاك، مميا يشيعر رغبتيه يف نموذج صيادق من غري 

الفريقني إن وجد.

موقفيه مين رشوط ابن زياد املوصوفة بالشيدة من جهية أو الذلة من - 2
جهة أخرى، وإيثاره املوت كريام، عىل املقام حتت الذل لئياًم.

يقييم احلجية عىل أولئك وعيىل التاريخ كله يف أمة القرآن والسينة أنه - 3
مل يكن يف اسيتعداد لقتال وال خرج ألجله، وإنيام فرض عليه القتال دفاعًا عن 
رشفيه وكرامية أهل بيتيه الذين قال عنهيم )وإين زاحف هبيذه األرسة عىل قلة 

العدد، وخذلة النارص(.

يعدهيم بعد هيذه املعركة القائمة ضيد العدل واألمانية أن تدور هبم - 4
الدوائير وينتقم اهلل له منهيم عىل مدى التاريخ كام عهد ليه بذلك والده اإلمام 
عيل  vمما يؤكد أن الراع اجلاري تارخييًا بني الفريقني إنام هو عقوبة من 
اهلل عيىل الفريق القاتل ومن أّيد منهجهم إىل يوم الدين، وعىل الفريق املتخاذل 

)1( تفيل منا – التفيل الخطأ والتقبيح 
)2( قلق المحور: عدم االستقرار في مكان واحد. 

)3( رجال أهل البيت ص )723(
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ومين أييد منهجهيم إىل يوم الديين إال من رحيم اهلل بتوبة أو عيود إىل منهجية 
النمط األوسط غري غال وال جاف وال ُمْفرط وال ُمَفّرط.

وقيد أورد الثعالبيي يف اإلقتباس ما يشيري إىل موقف أهل النمط األوسيط من هؤالء 
املحبني واملبغضني سواء بسواء يف الحق املراحل فقال: )ملا ارحتلت سكينة بنت احلسني 
بعيد مقتل زوجها مصعب بن الزبري عن الكوفة ارتفعت أصوات أهليها بالبكاء فقالت 
سيكينة ال أحسين اهلل عليكيم اخلالفة من أهيل بلد قتلوا جيدي وأيب وزوجي فأيتموين 

صغرية وأرملوين كبرية ثم أنشأت تقول:

يبكون من قتلت سيوفهُم   ظلاًم بكًا متقطع القلب
كبكاء أخوة يوسف وهُم    حسدًا له ألقوه يف اجلب)1(

وإذا كان ألتباع النمط األوسيط موقف يقتدى به وهيتدى يف تاريخ التحوالت وسيري 
املتغيريات فالقيراءة النصيية ألحاديث مين ال ينطق عن اهلوى ى يف فقيه التحوالت، 
والقيراءة النصيية ألقيوال أئمية آل البيت بتيأن وموضوعيية، والقراءة النصيية ملواقف 

اآلخذين بمنهج الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي من غري إفارط وال ترفريط.

)1( االقتباس )95/1 – 96( للثعالبي. 
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بعيد تنازل اإلمام احلسن v عن القرار السيايس وانتقاله مع أهله وأرسته وأخيه 
احلسيني إىل املدينية املنيورة، اسيتقر هبا واشيتغل يف هذه املرحلية من تنازله حتيى وفاته 
بالتصيدر يف جماليس العليم وخدمة الدعيوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسينة ، وقضاء 
حوائيج النياس، وإصيالح ذات البيني، واألمر باملعيروف والنهي عن املنكير بني األمة 
عمومًا وخصوصًا، منرفًا عن الفتن وأسباهبا، ومطلعًا عىل أقامعها وأرباهبا دون إثارة 
وال طليب إمارة، مسيتعينًا بياهلل يف رسه وجهره معتنيًا بآل البييت وحمبيهم ومن يف دائرة 
أميره وهنيه حتى دعاه داعي مواله)1(، وانتقيل إىل عامل ربه عام )51( من اهلجرة وعمره 
بني )السيابعة واألربعيني أو الثامنة واألربعني(، وارجّتت املدينة املنيورة صياحًا لوفاته، 
ومل يبقيى أحيد إال بكى عليه، ومحل v يف جنيازة مهيبة إىل البقيع بعد أن صىل عليه 
سيعيد بن العياص أمري املدينة وقدمه اإلمام احلسيني وقيال: )تقدم فلوال أهنا السينة ما 
قدمتك(، ووقف اإلمام احلسيني عىل قرب أخيه احلسين عند مدفنه وقال: )رمحك اهلل أبا 
حمميد، إن كنيت لتنارص احليق مظانه وتؤثر عنيد اهلل مداحض الباطيل يف مواطن التقية 
بحسن الرؤية، وتستشف جليل معاظم الدنيا بعني هلا حاقرة، وتفيض عليها يدا طاهرة، 
وتردع بادرة أعدائك بأيرس املؤنة عليك، وأنت ابن ساللة النبوة، ورضيع لبان احلكمة، 

)1( جاء في بعض اآلثار أنه لما حضرت اإلمام الحسين بن علي c الوفاة بكى بكاءًا شيديدًا، 
فقال الحسيينv ميا يبكيك يا أخي وإنما تقدم على رسيول اللهى وعليى وعلي وفاطمة 
وخديجة، وهم ولدوك، وقد أجرى الله لك على لسيان النبيى أنك سييد شيباب أهل الجنة، 
وقاسيمت الله مالك ثالث مرات ، ومشييت إلى بيت الله على قدمك خمس عشرة مرة حاّجا، 
وإنما أراد أن يطيب نفسيه، قال فوالله ما زاده إال بكاء وانتحابا، وقال يا أخي إني أقدم على أمر 

عظيم مهول لم أقدم على مثله قط( مختصر تاريخ دمشق )41/7(.
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وإىل َروح ورحيان وجنة نعيم، أعظم اهلل لنا ولكم األجر عليه، ووهب لنا ولكم السلوة 
وحسن االّتساء عليه()1(

وورد أيضًا عن سياور موىل سيعيد بن بكري )رأيت أبا هريرة قائاًم عىل مسيجد رسول 
اهلل ى يوم مات احلسن بن عيل  vيبكي وينادي بأعىل صوته: يا أهيا الناس مات 

اليوم ِحبُّ رسول اهلل ى فابكوا()2(

واحتشيد الناس يف جنازته حتى لو طرح إنسيان إبرة ملا وقعت إال عىل إنسان من شدة 
االزدحام، وكان موته v أليام عىل بني هاشم خاصة، وعىل أهل املدينة عامة، وعىل 

كل من عرفه وخالطه رمحه اهلل رمحة األبرار ونفعنا به وبرسه يف الدنيا واآلخرة.

وليه من األبناء احلسين، وزيد، وطلحة، والقاسيم، وأبوبكر، وعبيد اهلل.... وهؤالء 
قتلوا يف معركة الطف بكربالء مع اإلمام احلسني رمحه اهلل وإياهم أمجعني.

وبقيي من أبنائه عمرو، وعبد الرمحن، واحلسيني، وحممد، ويعقوب، وإسيامعيل، ومل 
يعقب من أبنائه سوى احلسن وزيد، أما احلسن فأعقب مخسة أوالد وهلم ذرية، وأما زيد 
فأعقب إبنًا واحدًا هو احلسين بن زيد وله عقب كثر ومن أبنائه السييدة نفيسية املدفونة 
بمر، ومن أوالده القاسيم، وإسيامعيل، وعبد اهلل، وإبراهيم، وزيد، وإسحاق، وعيل 

n أمجعني، وذرية اإلمام احلسن ذرية واسعة ومعلومة املكان يف سائر األوطان.

)1( تاريخ دمشق)46/7(، واإلّتساء من التأسي، وهو حسن التذكر وحسن االقتداء. 
)2( مختصر تاريخ دمشق )46/7(. 
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وأما اإلمام احلسني بن عيل v فقد أكمل بقية حياته مع أخيه احلسن وأهل البيت 
بادئ ذي بدء يف املدينة املنورة مشاركًا ألخيه احلسن يف نرش العلم والتصدر له ملتزمًا بام 
التزم به اإلمام احلسين يف رشوطه يف حطه وترحاله قائاًم بحق اهلل وحق العباده كام جيب 
علييه ويليزم، ومل يزل كذلك حتى تويف أخاه اإلمام احلسين، وآلة إلييه زعامة آل البيت 
الكرام األطهار فقام هبا مع من يليه أحسين املقام مبتعدًا عن أسباب الفتنة واآلثام حتى 
نزع الشييطان بأهيل الفتنة واّدعوا خالفة األمير من بعد معاوية ليزييد، ومل يقبل اإلمام 
احلسيني هيذه الفريية وأبى أن يضع ييده يف يد يزيد كام أبيى من قبل أن يضيع يده يف يد 
معاوية، وقال ألخيه احلسين )أنت أكرب ولد عيل وأنت خليفته وأمرنا ألمرك تبع فافعل 

ما بدالك( لكنه مل يبايع، ومل يعرتض عليه اإلمام احلسن ومل يلزمه باملبايعة.

وملا طمع معاوية يف وضع اخلالفة من بعده ليزيد تأمل احلسني v وامتنع هو وابن 
الزبيري فأخيذ معاوية بيعتهم مكرهني وأعلين موافقتهم عىل امليأل دون رضاهم، فغلبوا 
وعجزوا ان يعلنوا اعرتاضهم عىل البيعة حتى مات معاوية وتسيلم اخلالفة يزيد وبايعه 
أكثير النياس ومل يبايعه ابن الزبري وال احلسيني، وخرجا من املدينة إىل مكة واسيتقرا هبا، 
ومين ثيم كاتبه أهيل العراق باخليروج وقبول بيعتهم له، فاستحسين اخليروج عن مكة 
والذهاب إىل العراق كام سبق ذكره يف سالف الكتاب، ومل يثني عزمه اعرتاض الصحابة 
والتابعيني وأمهيات املؤمنني، بيل جد  عزمه عىل اخلروج مع مجلة مين أبنائه وأبناء أخيه 
احلسين ومجلية من أرستيهام يف نيف وسيبعني فيردًا كلهم لقو حتفهيم يف معركة كربالء 
املشؤومة، ما عدا اإلمام عيل زين العابدين بن احلسني حفظه اهلل من القتل، فكان مريضًا 
آنذاك وبحفظ اهلل له بقيت ذرية اإلمام احلسني من عقبه املبارك، وهم الذين يطلق عليهم 

)بقية السيف(.

وُقتل احلسيني شيهيدًا مظلومًا، وقتله كانت معصية كربى أصيب هبا املسيلمون ، وال 
زالت األمة تعاين أثرها فرقة وهرجًا ومرجًا واختالفًا إىل اليوم، وقد أرشنا إىل هذا األثر 
الذي أصيب به املبغضون، واخلاذلني فيام سبق يف هذا البحث املتواضع .. وهذه القراءة 
عىل ما أعتقد ي واهلل أعلم ي أهنا قراءة أهل النمط األوسيط املتربئني من موقف الفريقني 
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املتنازعني:

فريق اجلفاة املبغضني القاتلني	 

فريق الغالة املحبني املتخاذلني	 

فيكال الفريقني تارخييًا يعملون ملصلحتهم وال يرقبون يف آل البيت إالًّ وال ذمة إال من 
رحم اهلل ... وهو قليل وأقل من القليل ولألسف.

ويف مقتله قال سليامن بن قتة التميمي:
فذليتوإن قتييل الطيف من آل هاشيم قرييش  مين  رقابيا  أذل 

حليتميررت عليى أبييات آل محميد  حييث  أمثالهيا  فألفيتهيا 

لقيد عظمت تلك الرزايا وجلتوكانيوا لنيا غنميًا فعيادوا رزيية 

إىل أن قال:
لفقيد حسيني والبالد اقشيعرتأمل تر أن األرض أضحت مريضة

وأنجمهيا ناحيت علييه وصلتوقد اعولت تبكي السيامء لفقده

 وأما الشهداء الذين قتلوا معه فمنهم:

جعفر بن عيل بن أيب طالب- 1

العباس عيل بن أيب طالب- 2

أبوبكر عيل بن أيب طالب- 3

حممد عيل بن أيب طالب- 4

عثامن عيل بن أيب طالب- 5

عبد اهلل بن احلسني بن عيل- 6

عيل األكرب بن احلسني بن عيل- 7

عبد اهلل بن احلسن بن عيل- 8
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القاسم بن احلسن بن عيل- 9

أبو بكر بن احلسن بن عيل- 10

جعفر بن عقيل بن أيب طالب- 11

عبد اهلل بن عقيل بن أيب طالب- 12

عبد الرمحن بن عقيل بن أيب طالب- 13

عبد اهلل بن مسلم بن عقيل- 14

عون بن عبد اهلل بن جعفر- 15

حممد بن عبد اهلل بن جعفر- 16

مسلم بن عقيل بن أيب طالب- 17

حممد بن أيب سعيد بن عقيل- 18

سليامن موىل احلسني بن عيل- 19

منجح موىل احلسني بن عيل- 20

عبد اهلل بن بقطر رضيع احلسني بن عيل- 21

عتيق بن عيل بن أيب طالب- 22

عيل ابن العباس بن عيل بن أيب طالب- 23

عبد اهلل ابن العباس بن عيل بن أيب طالب- 24

عبيد اهلل بن أيب طالب- 25

قارب الديلمي موىل احلسني بن عيل- 26

احلارث بن نبهان موىل محزة بن عبد املطلب- 27

عبد اهلل بن بيطر- 28

ودفن اإلمام احلسيني بالطف عند هنر كربالء، وأما رأسيه فحميل إىل الكوفة،ومدفن 



»سالمة الدارين« نسخة قيد التعديل واملراجعة ، ربيع األول 1434 هـ

اليرأس خمتليف فييه فقول أنه دفين باملدينية يف البقيع، وقييل يف داخل بيااب الفراديس 
بدمشيق، ويعيرف مكانه بمسيجد الرأس إىل الييوم، وروى عن طائفية الفاطمية الذين 
حكميوا الدييار املرية أن رأس احلسيني وصل إىل مر ودفنوه هبا وبنوا عليه املشيهد 
املشيهور بمير، ومل يثبيت مين هيذه األقوال يشء، كيام دفنت بقيية الشيهداء يف موقع 
املعركية، ومحيل من تبقيى من آل البيت بعيد املعركة إىل الكوفة أسيارى، ومنه نقلوا من 

الكوفة إىل الشام، ثم نقل آل البيت مجيعًا من الشام إىل املدينة واهلل أعلم.
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أرشنا فيام سلف من الفصول أن دراسة املرحلة يف فقه التحوالت مرتبط بالنصوص، 
وليس باحلوادث وحدها .. حيث أن احلوادث ثمرة ملا نصت عليه املقوالت االستباقية 
املتلفيظ هبا قبيل حدوثها إما بالوصف املبيارش هلا ، أو باإلشيارة لظواهرها ومظاهرها، 
وتيكاد احليوادث التارخيية أن تندرج بمجموعها حتت هذه القاعيدة الرشعية إالّ ما ندر 
منها ولعل عدم اندراجها فيام ذكرته النصوص يرجع إىل ما فات عىل الصحابة والتابعني 
من األحاديث بعدم التدوين أو بالنسيان كام ورد يف قول بعضهم )حفظ ذلك من حفظه 

ونسيه من نسيه(.

وينطبيق هيذا القول عىل ميا عّرفناه هنا باملرحلية الكربلية وهي ميا حصل آلل البيت 
n وأرضاهيم من القتل والنهيب واألرس واألذى عىل يد طائفة البغي السييايس 
احلاكم، وما ترتب عىل هذا البغي من العقوبة املشار إليها يف النصوص النبوية والنصوص 
األبويية عىل كال الفريقيني فريق البغاة القاتلني، وفريق الغيالة اخلاذلني، وهذا هو حمور 
تناولنا اخلاص بفقه النمط األوسيط املشيار إليهم بسادة الصلح من أبناء اإلمام احلسن، 
وبقية السييف من أبناء اإلمام احلسيني c ومن تبعهم وأحّبهم بإحسيان من غري 
إفيراط وال تفرييط، واإلحسيان املشيار إليه )ميا وقفه اإلمام احلسين من قبيول الصلح 
طمعًا فيام عند اهلل وحقنًا لدماء املسيلمني، حيث عليم يقينًا أن مرحلة اخلالفة املرشوعة 
قيد انقطعيت بالثالثني عاما املقيررة يف نص احلديث وبقي املليك .. فاختار الفصل بني 
اخلالفة ومرحلة امللك وسلم القرار السيايس ملن يرغب يف إثمه وتبعته، وحفظ ماء وجه 
الوراثة الرشعية لسابق القرار املدعوم بالنص .. إضافة إىل حفظ وراثة العلم املشار إليه 
باحلدييث: »يـرث هذا العلم« مفصوالً عن قرار احلكيم »من كل خلف عدوله – ينفون 
عنـه حتريف الغالـني« من اإلفراط والتفريط وهيم البغاة القاتليون، والغالة املتخاذلون 
»وانتحـال املبطلـني« دجاجلة املراحيل ومهندسيوا الفصائل »وتأويـل اجلاهلني« أقامع 
االتبياع من أهل االنتفاع واالندفاع يف كل جمموعية ونظام، وهبذا املوقف العميل املتميز 
انقذ اإلمام احلسن اإلسالم يف أهله وأتباعه احلاملني لواء احلق عن هوى اخللق يعملون 

يف مستوى الشعوب بعيدا عن رصاع السلطان، وخطوات الشيطان.



»سالمة الدارين« نسخة قيد التعديل واملراجعة ، ربيع األول 1434 هـ

وكذلك فعل اإلمام احلسني v، وحدد بموقفه البطويل يف كربالء مسؤلية الدفاع 
املرشوع من أهل البيت عن أنفسيهم ومبادئهم الوسيطية الرشعية حتى املوت يف سيبيل 
اهلل وتيرك القاتليني واملتخاذلني حيتلبون من خيالل رصاعهم واختالفهيم ونزاعهم دم 

احلرسة والندامة وعقدة الذنب واملالمة إىل يوم الدين.

ويلييُق هنيا أن ننادي )آل البيت من سيادة الصلح وبقية السييف خصوصًا( وبقية آل 
البييت من بني هاشيم وبني عبد املطليب عمومًا، أن يفقهوا هذه املسيألة، ويتوقفوا عن 
املشياركة الفاشيلة يف إذكاء نيار الراع بني نيامذج املحبني املندفعني، ونيامذج املبغضني 
املنتفعني، فكال الفريقني خيدمون الشييطان الرجيم، منهم من يفعل ذلك بعلم مسييس 
ومنهم من يفعله بجهل مركب، وأصل نجاح العلم الشيطاين املسيس واجلهل النفساين 
املركب، غياب الفقه الرشعي ملدرسة النمط األوسط، وضياع أصوات رجاهلا العدول، 
يف حلبية الفوىض العارمية، والدعوات العصبيية اهلادمة، جياًل بعد جييل ومرحلة بعد 
أخيرى .. حتيى صار الغلو يف جهة املحبيني واجلفاء يف جهة املبغضيني قابض عىل أزمة 
املواقيف العلميية والعملية، ومفرس للحيوادث وجميش للعواطف، وهيادم كل اعتدال 

مرشوع، ورأي وسطي جمموع.

لقد تكون االعتدال املرشوع والفكر الوسيطي املجموع منذ تنازل اإلمام احلسين عن 
كيريس احلكم مطبقيًا وصية والده اإلمام عيل v املحرج مين واقع الفتنة، واملقتول 
بسييف اإلحنية، مين أشيقى اآلخرين ابين ملجم املندفيع إىل جهنم بسيوء فهيم ديانته 
العقالنيية، وفتاوييه النارية وعقيدته التوحيدية اإلبليسيية )ال حكيم إال هلل( وهي كلمة 

حق أريد هبا باطل والعياذ باهلل.

 لقيد وقيف اإلمام عيل معلنا حاجة األمة إىل موقف جديد يكمل موقفه السيديد، فها 
هيو خيطيب يف القيوم آخر حياته ويقيول: ) اللهم إين قد سيئمتهم وسيئموين، ومللتهم 
ومّلوين، فأرحني منهم وأرحهم منّي، فام يمنع أشقاكم أن خيضبها بدم، ووضع يده عىل 

حليته( )1(. اهي

وتأكد اإلعتدال املرشوع والفكر الوسيطي املجموع منذ اختاذ اإلمام احلسيني موقف 

)1( مصنف عبد الرزاق )154/10(. 
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القتال بأهله وذويه دفاعًا عن رشف النمط األوسط من أبناء احلسن واحلسني املحتشدين 
يف ساعة الكرب والبالء دون حمّب مدافع، وال صديق ممانع.

فموقيف املحب والصديق من بعد انتهاء املعركية الكربلية جمرد موقف ذايت ناتج عن 
عقدة ذنب وشيعور نفييس باإلحباط من آثار احلرب وال عالقة له بام كان احلسيني وآل 
البيت حمتاجون إليه ساعة النرة املأمور هبا من رسول اهللى من قوله: »إن ابني يقتل 
بـأرض يقال هلا كربالء فمن شـهد منكم ذلـك فلينرصه« فالزعيق والشيهيق والراخ 
الصادر عن املتخاذلني ومن يرغب يف األخذ بثأرهم ال خيدم منهج الشيهداء من سيادة 
الصلح وبقية السييف، وإنام خيدم الباحثني عن السيلطة واجلاه واسيتعباد اإلنسان، وقد 

فعلوا ذلك واستثمروا أفضل استثامر، وأمرهم إىل اهلل..

وإنام الذي خيدم منهج الشيهداء، وحيجم موقف االندفاع واالنتفاع هو موقف اإلمام 
عييل زيين العابديين صاحب احليق يف طلب الثيأر إن كان مطلبيًا مرشوعًا ليدى النمط 
األوسيط، فهو الذي عّميد وزّكى مبدأ االعتيدال املرشوع والفكر الوسيطي املجموع، 
والتفيت إىل احلياة من حوله فوجدهيا تغص باملتنمرين من طريف الغليّو املندفع واجلفاه 
املنتفيع، فاشياح نظره الثاقيب عن اجلميع ليصنع السيالم النمطي املتمييز بالراغبني من 
األتبياع واألشيياع وعميوم املصلني وطلبة مرياث علم سييد املرسيلني، وتصدر ميدان 
املعركية العلمية يف املسياجد واملجالس ومواقيع البذل الرشعي والعطياء املعريف، ليقيم 
رصح العدالة واإلسناد، وحفظ األمانة يف سائر البالد، وطأطأت لرشف موقفه األبوي 

النبوي هامات أويل السلطان املنقوض والعلم املقبوض.

واقتيدى هبيذا املبيدأ النمطيي املتمييز أيضًا أئمتنيا العدول وسياروا علييه يف املجتمع 
السييايس املتنيازع، وبه ال بغيريه حفظت وراثية العلم الرشعيي بعيدًا عن طيريف الغلو 
واجلفاء عىل مدى تاريخ امللك العضوض ودوله املتعاقبة، وهذا الذي هنتم بدراسته من 
خالل النصوص النبوية، والبحث عن أتباعه ومؤيديه يف أبناء الساللة الرشيفة األبوية، 

ومن تبعهم بإحسان وصدق يقني إىل أن يقيض اهلل أمرًا كان مفعوال.

إن فهمنا حلديث رسيول اهلل ى من قوله: »وسـيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من 
املسـلمني« باعتبار عاملية املوقيف اخلاص بقرار الصلح بني الفريقيني عىل مدى التاريخ 

كله كأحد البدائل الرشعية أمام ثائرة الراع الداخيل عىل القرار.
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ويظيل العمل بمنهج النمط األوسيط منهج السييادة آلل البيت من سيادات الصلح 
وبقيت السييف يف خدمة الشيعوب وحفظ رشف الديانة هو املشار إليه يف نص احلديث 

النبوي ملن يفهم أبعاد النصوص االستباقية.

ولكين األمر اليذي غلب عىل املواقيف املتعارضية يف جانب اإلفيراط والتفريط نزع 
بالفريقيني إىل ميا سيامه النبي ى بالنقيض والقبض، حتيى آل األمر إىل ميا آل إليه من 
التضحيية املشيرتكة برجال النمط األوسيط يف مواجهيات غري متكافئة ليربز الشييطان 
منتيرًا يف مواقف املندفعني واملنتفعني، منذ ذلك العهد إىل هناية عهد امللك العضوض 

وما بعد ذلك...

إننيا هنا أمام دراسية نصّية وفهيم مقتبس من فقه التحوالت امليرشوع وال عالقة هلذه 
الدراسية بالعواطيف وال بالعواصيف السياسيية واالنتيامءات املذهبيية واالنفعياالت 
الطائفية واملامحكات التيارية، فاملواجهة األساسيية هنيا عمق النظر واملتابعة للنصوص 
املعربة عن املراحل واملواقف، واملعارك، وعن األنظمة وقادهتا وعن الكتل وتوجهاهتا.

والوجهة التي عربنا عنها هنا بالوجهة األساسية ختتلف اختالفًا جذريًا عن ديناميكية 
الوجهية السياسيية التيي تنطلق منهيا نظريات وتطبيقيات املجموعيات املعارصة ذات 
العالقية بتوريث الراع الطائفيي عند قوم، والراع الطبقي ليدى قوم آخرين، جيال 
بعد جيل، وجياًل قبل جيل  تصاعديًا إىل ساعة التكون الضدي لطريف اإلفراط والتفريط 
وانتشيار حركتهام ضد سالمة التكون الرشعي ملبدأ النمط األوسط املبارك إىل اليوم وما 

بعد اليوم.

     إن املرحلة الكربلية بضالهلا الثقيل واملؤمل كانت ثمرة من ثمرات النقض والقبض 
السييايس املنحدر من تراكيامت املؤامرة عىل اخلليفة املصطرب قبيل قتله، ومثال من أمثلة 
اهليمنة الدجالية يف العقول املشغولة باآلليات والوسائل دون اشتغاهلا بسالمة الكليات 
وأمهية املفاصل ورشف الفضائل. فاآلليات والوسائل التي أخذت بعقول الثائرين قبل 
قتيل اخلليفة املصطرب أنشيأت مثياًل مشياهبًا لتلك اآلليات والوسيائل لقتيل اإلمام عىل 
بين أيب طالب، ورضب اإلسيالم يف أعيز مفاصله بام تراكم من املفاهييم املقبوضة لدى 
خوارج املرحلة وعتاهتا وشاهد هذه اهليمنة فهمهم اخلاطئ لنصوص الديانة واختاذ هذا 
الفهيم حجية لطمس معامل احليق وأهله كقول اخليوارج لإلمام عييل v بعد قضية 
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التحكيم: )إنك مل تغضب لربك، وإنام غضبت لنفسيك فإن شهدت عىل نفسك بالكفر 
واسيتقبلت التوبة، نظرنا فييام بيننا وبينك وإال فقد َنابْذَناك عىل سيواء..(اهي ومثل هذا 
التعليل الناري عّلل قتلة اإلمام احلسني فعلتهم الشنعاء وتربيرهم موقف اإلمام احلسني 
بأنه خروج من احلسني عىل اإلمام املبايع، مع أن اإلمام احلسني مل ينكث بيعة هلم يف عنقه 
حييث مل يباييع أحدًا بعد تنيازل أخيه ومل خيرج حماربًا بل خيرج مصلحًا ومقياًم حجة اهلل 
عيىل عبياده املتنازعني عىل القرار مين غالة املحبني وعتاة املبغضيني وكان من أمر اهلل ما 

كان )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(   ]األحزاب:38[.

 لقيد تبيني بالنصيوص  القاطعية أن احليرب القائمة بعيد املرحلة الكربليية بني طريف 
اإلفيراط والتفرييط عىل مقتيىض االنحراف اختذت شيكاًل سياسييًا نيزع باملجموعات 
املرتبطية بيه وبثمراتيه إىل توظييف بعض النصيوص عىل مقتيىض االنحيراف الفكري 
امليامرس، وصيارت الفهيوم العقالنية نصوصيًا قاطعة ليدى هذه امليدارس كي متارس 
االقصاء والبرت والتشيفي وحشد األجيال للمنافسة والتحريش بعيدًا عن أدب اإلسالم 

واستخفافًا بمواقف أهل النمط األوسط واستغناء عنها.

لقد حرشت املدارس املتباينة يف سياحة احلركة السياسيية مسألة آل البيت ورقة رابحة 
ورائجة يسيهل االسيتناد باإلشيارة إليها سياعة احلاجة لتحريك عواطف الشعوب كام 
سهل االستغناء عن ذكرها أو اإلشارة إليها عند انقضاء احلاجة هلذا التحريك واإلثارة، 
ومل تيأت املرحلة الغثائية األخرية إالّ وقد تشيبعت متارس الفرق واجلامعات واملذاهب 

واألفكار بأوراق اللعب السيايس بقضايا اإلسالم كله ومنها قضية آل البيت.

أميا يف خضيم احلركة العلامنيية األوىل ... مع بدايية الغثائية الناخيرة تركيب املجتمع 
اإلسيالمي كله، فاألمر اقتىض التغيري اجلذري الشيامل وفق السياسة الدولية الغازية إذ 
كان املسيلمون يف حالية الوهن والتداعي من حيثيات كثيرية ال يفقهون أمر القرار ومن 
يدييره وال أمر االسيتقرار ومين يزعزعه، واحتشيد املئات من شيباب األمة يف مدارس 
وجامعيات ومؤسسيات الغثاء منبهريين باجلديد الوافد، ومتربئني مين الفكر التقليدي 
اجلامد، وتكونت املرحلة الثانية من الغثاء واملسامة بالعلمنة يف ُيرْس وسهولة، ليربز اجليل 
العريب واإلسالمي املعلمن عىل رأس التيارات واملدارس احلزبية والقومية، والليربالية، 

والشيوعية والديمقراطية وما ماثلها من املسميات والشعارات االصالحية املعلمنة.
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ومل تكد حتصد السياسة الغازية ثمرات العقل العريب واإلسالمي املعلمن حتى امتدت 
تشكيالت الشعوب واملؤسسات والتيارات واجلامعات إىل سياسة العوملة الشاملة ذات 
العالقة بمفهوم التعددية الفكرية حتت االطار العاملي املوحد، وكان ال بد من استيعاب 
التيارات اإلسالمية املحضورة بعد ظهور أتباعها ومؤيدهيا لتدخل ظمن اإلطار العوملي 
املسييس، وشيهدت األنظمة املوجهة عامليًا ضغوط القبول احلتمي للحزبية اإلسيالمية 
املؤطيرة، إما يف داخيل األنظمة ذاهتا أو يف خارجها املسيتثمر، بل ومتكنت بعض األطر 
احلزبيية اإلسيالمية مين التعايش النوعي ميع احلزبية الشييوعية واللرباليية ضمن أطار 

النظام الواحد يف بعض اجلمهوريات العربية واإلسالمية املعارصة.

وتيكاد الظيروف املعيارصة أن تيربز لنيا الييوم موقيع التييارات اإلسيالمية املتنوعة 
واملتباينية واملتعارضة وهي حتفز إىل جانب أشيباهها وأمثاهلا من أطر األحزاب العلامنية 
واإلحلادية واملسيميات املشياهبة ملدلول الديمقراطية، والديمقراطية  عىل صعيد احلركة 
السياسيية ملبية مطلب اإلصالح الديمقراطي املشيرتك .. ومروضة شيعوب األمة عىل 
قبيول التعايش النموذجي املشيرتك يف قضايا االقتصاد، والرتبيية، والتعليم، واإلعالم، 
والثقافية، وحقيوق امليرأة، فهل يا تيرى يف هذا الزخيم املتداخل أين سيتكون قضية آل 

البيت؟ وأين ستكون قضايا اإلسالم واملسلمني.

إهنيا ال بد أن تكون ورقة عمل .. ولكنهيا من نوع جديد يمكن به إنجاح اخلروج من 
منطليق العوملية املسيسية إىل مرحلة الصيلمة املوعيودة لألمة يف أخبار مين ال ينطق عن 
اهلوى لتسيهم بأيدي املسيلمني أنفسيهم عىل إنجاح )الفوىض اخلالقة( فوىض املذهبية، 
ورصاع الطائفيية، واحلزبيية التياريية، والكتيل الدينيية، ورصاع الطبقيية، واملناطقيية 
والسياللية، وإشياعة الذم وإسياحة الدم وتسيخري الطاقات يف اهلرج واملرج املفىض إىل 
الفشل واخلراب، والضعف والعجز أمام من سامهم النبيى دول االستتباع: »لتتبعن 
سـنن من كان قبلكم شـربًا بشـرب وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه« 

قالوا يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال: »ومن؟« وكان أمر اهلل مفعوالً.

أميا ميا نحن بصدده، ونرجيو اهلل أن جيعلنا من أهله فأمر مل ييزل يف طي الغيب وبطن 
الكتيامن، ولكنيه من نوع آخر مبتيدأ ومنتهى، ومظهر وجوهر .. حكياًم وعلاًم واقتصادًا 
وتربيية وتعليياًم وجهيادا واجتهيادا، ال تناله أيدي السيامرسة، وال تعيرف رشف معانيه 
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العناترة وال العباقرة.

إنه أمر اهلل وكفى: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 
]النحيل:1[، وسييظهر مين حيث ال ييدرك املختلفيون موقع ظهوره وسياعة حصوله 

وحضوره، فام االختالف إال رمحة باألمة وباملوعودات.

واملوعيودات فقه اسيتباقي ال يؤمين به عىل وجه احلقيقة، وال يملكيه غري أهل النمط 
األوسيط ومن تبعهم بإحسان وصدق يقني وسالمة اعتقاد وحفظ اللسان عند االنتقاد 
وسيوء االستشيهاد دون احتيكار وال احتنياك وال اسيتحضار وال اسيتحقار وال طلب 
ملك وال سيلطان، وال اسيتفزازية يف فرد وال مجاعة وال ضيد وال ند، وبرغم غريب ما 
نقوله هنا فإن احلق ال يتعدى هذا الوصف يف أخريات الزمان أو قريبًا منه خصوصًا ملن 
اختيذ من النصوص الواردة عن املتغريات وقرأ يف فقه التحوالت منهجًا دراسييًا، وعلاًم 

منهجيًا يقرأ به الزمان وما فيه بمن فيه.

أم الذيين يقيرءون النصيوص عىل مقتىض ما جتيري به حوادث الزمان فال شيك أهنم 
ُلون النصوص عىل مدى طيول وعرض الفتن ومضالهتا لتصبيح رافدًا ومؤيدًا  َسييفصِّ
لألئمة املضلني وسيندًا لإلفك وعباقرته املخلصني، ووسيلة رشعية المتداد فقه املرابني 
واملرائني والناقضني والناكشيني والقاتليني  والقابضني واملرتبطني بربامج املسيتعمرين 
واملسيتهرتين واملسيتثمرين، وهلم جرا إىل أن يقيض اهلل يف العباد ما يشياء كيف يشياء، 

وليس لنا بعد هذا إال أن نقول ما قاله احلق يف عباده الصاحلني: )ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ(   ]إبراهيم:12[.

اللهيم احفظنا واملسيلمني من رش ما تأيت به الرياح، وما يذهب به املسياء 
ويرشق به الصباح، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك 
فتنية فاقبضنا إليك غري مفتونني بفضليك ومنك وكرمك يا أرحم الرامحني وصىل 

اهلل عيل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

واحلمد هلل رب العاملني ....
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املطلع القرآين

املطلع النبوي

املطلع األبوي

شاهد احلال

اإلهداء

باب السالمة

موقع السالمة من دين اإلسالمدين العدل والسالم

اإلمامني العلمني اإلمام احلسن واإلمام احلسني ومقعهام من مبدأ السالم والسالمه

قراءة التاريخ أمانةواالستدالل باملواقف األبوية غهتداء وديانة

احلل األدنى ملعاجلة املشكلة التارخيية

مواقيف اإلماميني احلسين واحلسيينمثال أسيمى لصيون الشيعوب عن إشياعة الذم 
وإساحة الدم

نافذُة األمان

ضابط التنشئة أدب الديانة

مدلوالت علمي السوابق واخلواتيم يف متيز اإلمامني احلسن واحلسني

مشكلة القراءة املجردة عن الركن الرابع وحمدودية النظر من خالهلا

الرتبية املشرتكة بني رحيانتي رسول اهلل ى

مولد اإلما احلسن واإلمام احلسني وتسميتهام

نشأة اإلمامني احلسن واحلسني

الشبه بني احلسن واحلسني برسول اهلل ى
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اآلداب املوروثةيف أدب املعاملة

الوصية برحيانتي رسول اهلل ى

أهل الكساء n وأرضاهم

معرتك احلياة بني شاهد ومشاهد الوالء واالنتامء

مراحل االختبار الصعب ملنهجية النمط األوسط

دُم اإلمام احلسني v بني اخلاذلني والقاتلني

مرحلة التعايش يف سبيل االستقرار وسالمة االستمرار

بداية النهاية

آثار املرحلة الكربلية وخمرجاهتا
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